Prijslijst

Kerndag op De Herikon

Kinderwerkers,
beleidsmakers & ouders
opgelet!

€ 15,00

1 zaterdag

Cursus (totaal) op De Herikon

€ 50,00

4 zaterdagen

2 lessen op locatie
per avond/dagdeel

€ 7,50

(reiskosten niet meegerekend)

4 lessen op locatie
per dagdeel
(reiskosten niet meegerekend)

€ 12,50

De Here Jezus gaf ons een opdracht:
Ga heen en maak discipelen van alle volken!
Wil jij de volgende generatie bereiken met de
liefde van God en de waarheid van Zijn Woord?
IN DE VOETSTAPPEN VAN DE MEESTER
is een interactieve trainingscursus speciaal voor
kinderwerkers, met de bedoeling hulp en ondersteuning te bieden, zodat zij hun taak effectief
kunnen uitvoeren.
Dit programma leert je om net zoals Jezus
discipelen van kinderen te maken: door een
model te zijn van Gods waarheid, relaties te
bouwen en onderwijs te geven dat prikkelt tot
reactie.
Benieuwd? Interesse? Neem vrijblijvend
contact met ons op om te praten over de mogelijkheden.

Voor deze informatie geldt:
al de prijzen zijn per persoon en
onder voorbehoud

Een praktische & verrijkende
training die een heldere,

Bijbelse focus brengt
op kinderwerk!



www.deherikon.nl

@

teachertraining@deherikon.nl



0341– 352836



Stationsstraat 2, 3881 AD, Putten

Het doel
IN DE VOETSTAPPEN VAN DE MEESTER
is een systematische trainingscursus
die hulp biedt bij de geestelijke vorming
van kinderen, met als doel dat
kinderen leren...



God kennen



God liefhebben



God gehoorzamen

De cursus
IN DE VOETSTAPPEN VAN DE MEESTER
bestaat uit totaal 21 lessen.
De cursus is opgebouwd uit 4 kernlessen en
17 vervolglessen. De kernlessen behandelen
4 kernaspecten van een effectieve bediening
aan kinderen: de kinderwerker, het kind,
de les en het programma.
De vervolglessen werken de stof verder uit.
Verschillende opties om de cursus te
volgen zijn:
 Op De Herikon
 In het voorjaar worden de 4 kernlessen

gegeven
 In het najaar wordt de hele cursus

gegeven

De workshops
Groep 1 - Model zijn van Gods waarheid
 Zelf de Bijbel bestuderen
 Leiding van de Heilige Geest

Groep 2 - Relaties bouwen
 Kennen van en reageren op de noden

van kinderen

 Ontwikkelen van een plan voor discipline
 Werken met kleuters en peuters
 Werken met verstandelijk gehandicapten

Groep 3 - Onderwijs dat prikkelt tot reactie
 Voorbereiden van de Bijbelse inhoud
 Zintuigen gebruiken
 Bemoedigen van reactie op de les
 Communiceren met kinderen
 Duidelijke uitleg van het Evangelie
 Een kind tot Christus leiden

 Op locatie

 Nazorg voor een nieuwe gelovige

 4 lessen op een zaterdag
 2 lessen op een avond

Groep 4 - Onze tijd effectief gebruiken
 Kinderen verantwoordelijk houden voor

wat ze leren

 Kinderen helpen met groeien
 Uit het hoofd leren van Bijbelteksten
 Onderwijs d.m.v. muziek

