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Planning Uk en Puk trainingen voor beroepskrachten 

Teamscholing 

Deel 1 2020- 2021  

Zaterdag 09 januari 9.00 - 17.00 uur Introductie Uk & Puk  

zaterdag 16 januari 9.00 - 17.00 uur Planning en organisatie 

zaterdag 13 februari 9.00 -17.00 uur Interactievaardigheden 

zaterdag 20 maart 9.00 - 17.00 uur Sociaal-emotionele ontwikkeling 

zaterdag 15 mei 9.00 - 17.00 uur Spel, leeromgeving en themahoeken 

zaterdag 4 september 9.00 - 17.00 uur Spraak-taalontwikkeling 

zaterdag 16 oktober 9.00 - 17.00 uur Motorische en zintuigelijke ontwikkeling 

Deel 2 2021-2022  

zaterdag 13 november 9.00 - 17.00 uur Kunstzinige oriëntatie 

zaterdag 15 januari 9.00 - 17.00 uur Rekenprikkels 

zaterdag 12 februari 9.00 -17.00 Resultaatgericht werken 

zaterdag 02 april 9.00 - 17.00 uur Werken met boeken 

zaterdag 14 mei 9.00 - 17.00 uur Ouderbetrokkenheid 

zaterdag 28 mei 9.00 - 17.00 uur Presentaties en certificering 

Quickscans 

04 januari 2020 

26 oktober 2021 

16 mei 2022 
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Groepsconsulaties 

Tussen 15 en 25 februari 2021(Amélie maakt met iedereen een persoonlijke 

afspraak): kleine groepsactiviteit, 4 dimensies van sociale ondersteuning en zes 

interactievaardigheden. Video-interactiebegeleiding en reflectieverslag door 

deelnemer.  

Tussen 22 en 30 maart 2021: kleine groepsactiviteit, focus op sociale-emotionele 

ontwikkeling. Video-interactiebegeleiding en reflectieverslag door deelnemer 

Tussen 17 en 27 mei 2021: kleine groepsactiviteit uitgevoerd in de themahoek. De 

activiteiten en inrichting van de speelleeromgeving worden besproken met Amélie.  

Reflectieverslag door deelnemer 

Tussen 15 en 25 november 2021: Deelnemer voert in een kleine groep een 

beeldende activiteit uit. Video-interactiebegeleiding met Amélie en reflectieverslag 

maken. 

Tussen 17 en 27 januari 2022: Deelnemer voert in een kleine groep een activiteit uit 

waarbij rekenprikkels aan bod komen. Video-interactiebegeleiding met Amélie en 

reflectieverslag maken. 

Tussen 14 en 24 februari 2022: Groepsconsulatie richt zich op het aanbod en 

arrangementen in die de pedagogisch medewerker heeft opgesteld. 

Opstellen borgings- en scholingsplan Uk en Puk 

14 Maart 2022 eerste versie af. Wordt aan de pedagogisch medewerkers 

voorgelegd.  

6/7/8 April 2022: Aanpassen plan aan de hand van input pedagogisch medewerkers 

11 April 2022: Voorleggen aan oudercommissie 

4/5/6 mei 2022: Aanpassen plan aan de hand van input oudercommissie 

28 mei 2022: Plan definitief maken, naar ouders en beroepskrachten zenden en op 

de site plaatsen.  

 

 

 

 


