PROGRAM – Donderdag 24 September
09:00 – 09:10
OPENING EN VERWELKOMING
Hugo Vermeulen & Leon Fourie

09:10 – 09:50
DR. GUSTAV GOUS

Lewensafrigter vir leiers | Internasionale spreker | Korporatiewe konsultant – Sterker anderkant uit

10:00 – 10:50
WISKUNDE

WISKUNDE

Hendrik de Kock

Carmen Henning

Multikeusetoetse en eksamens

Spinnekoppe

’n Multikeusevraag …
A. Gee onbetroubare data.
B. Is net moontlik vir eksakte vakke.
C. Is objektief.
D. Diskrimineer teen akademies
sterker leerders.
Kom ontdek multikeusevraagontwikkeling as kunsvorm en verstaan
die wetenskap daaragter. Sien ook
sommer hoe dit die lewe van ’n
onderwyser makliker kan maak –
moeite skep tyd!

AFRIKAANS

KLASKAMER VAN
DIE TOEKOMS

AFRIKAANS

Ria Taylor (Inleidend)
Jana Terblanche (Laerskool) | Marié Gräbe (Hoërskool)

Gee kreatiewe skryfwerk
’n hupstoot!

Spinnekoppe. Nee, nie spinnekopdiagramme nie. Agt voete. Hare. Baie
oë. Rys jou nekhare? Of kry jy ’n warm
gevoel van “Ooh! Cute! “?
Net soveel angs as wat spinnekoppe
by die meeste mense opwek, wek
Wiskunde by kinders en selfs
onderwysers op. Hoe hanteer ons die
angs? Sê dat spinnekoppe eintlik oulik
is en jy dit net moet waardeer en leer
ken? Gooi ’n boks spinnekoppe op die
persoon uit om hom te desensitiseer?
Skree net op die persoon en sê “Deal
with it”? Hoe kan ons as onderwysers
kinders help om lief te word vir
Wiskunde, eerder as om dit te vrees?

Lampies Lötter

Kreatiewe skryfwerk binne
’n aanlyn omgewing

Maak die skuif na
aanlyn onderrig!

Inleiding: Die verskil tussen Vermengde Leer en Hibriede Leer in die aanlyn
klaskamer met spesifieke verwysing na die omgekeerde klaskamer en die
rolle van onderwyser en leerder daarin, die hantering van Bloom/Barrett asook
aanlyn assessering.
Kinders leef in ’n oorgestimuleerde
wêreld en tog is hulle sensories
afgestomp omdat hulle byna niks
meer eerstehands ervaar nie. Van
kos tot natuur en selfs vakansies
kan virtueel beleef word. Hoe kan
ons leerders help om meer kreatief
te skryf?

Skryfwerk binne die omgekeerde
klaskamer bied opwindende
moontlikhede en is ook opvoedkundig
verantwoordbaar. Die hantering
van die bespiegelende opstel se
toepaslike denkvaardighede sal aan
die hand van toepaslike tegnologie
hanteer word. Daarmee saam sal
die onderrigproses en verskillende
assesseringsmoontlikhede as deel
van die onderrigproses skematies
aangebied word.

’n Omvattende kyk na hoe en wat ’n
onderwyser moet doen om aanlyn
onderrig deel van hul klaskamer te
maak. Van watter platform om te
gebruik tot hoe om jou eie video’s
te maak.

Graad 4 tot 12

Graad 4 tot 12

Graad 4 tot 7

Graad 8 tot 12

Almal

WETENSKAP

WETENSKAP

GRONDSLAGFASE

KLEUTERSKOOL

ONTWIKKELING EN
BESTUUR

Mariesa Candiotes

Celeste Labuschagne

Frances Mellet

Carla Grobler

Dr. Jaco Deacon - Fedsas

Ooo my Covid! (NW)

Raak interaktief met
Lewenswetenskappe

Ek verstaan jou beter

Sensoriese integrasie
in die kleuterskool

Nuutste onderwyskrisispunte

Tegnologie in die onderwys is nie
’n nuwe verskynsel nie, maar vir
’n suksesvolle aanlyn klaskamer
is daar belangrike elemente wat
deel vorm van die onderrigproses.
Watter elemente is dit en hoe word
dit aangewend?

Graad 4 tot 6

Die grendelstaat het onderwysers
gedwing om nuut te dink. Dit is nou
nodig om leerders op ’n nuwe manier
by lesse te betrek. Interaktiewe video’s
kan deur enige onderwyser gemaak
word – kom kyk hoe maklik dit is!

Hoe eenvoudige neurologiese
stimulasie kinders ondersteun om te
fokus en kalm te bly. Dit help ook die
onderwyser om hulle snaakse en soms
moeilike gedrag beter te verstaan.

Sensoriese integrasie is die vermoë
om al jou sintuie te moduleer om
sinvol met jou omgewing in interaksie
te tree. Nou hoekom is dit belangrik
vir kleuterskool? Soos ons meer
kennis opdoen oor ons sintuie: visuele
sisteem, tassisteem, vestibulêre
sisteem (beweging/balans),
proprioseptiewe sisteem (interne
GPS), olfaktoriese sisteem (reuk),
ouditiewe sisteem en hoe dit ons dagtot-dag funksionering kan beïnvloed,
gaan ons die kinders in ons klas beter
verstaan.

Die hantering van die nuutste
onderwyskrisispunte op bestuursvlak.

Graad 8 tot 12

Graad 1 tot 3

Voorskool

Almal

10:50 – 11:10
SPOEGWOLF

11:15 – 12:00
WISKUNDE

WISKUNDE

AFRIKAANS

AFRIKAANS

KLASKAMER VAN DIE
TOEKOMS

Johan Koekemoer

Matt Matthyser

Jana Terblanche

Ria Taylor (Inleidend) en
Marié Gräbe

Celeste Labuschagne

Watter een pas nie? Die
antwoord mag jou net verras

Die twee tale –
Wiskunde en Afrikaans

DIG(i)TALE BLO(e)M(lesing) tegnologie en taksonomie
vat hande in digkuns

Die letterkundenavorsingsprojek in
die hoërskool

Die Hibried-onderwyser:
Is dit net ’n nuwe gier?

Ons kyk na ’n goed nagevorsde
klaskamerpraktyk wat die beste in
onderwysers en kinders uitbring. Maak
jou leerders touwys in die taal van
Wiskunde sodat ons hulle stem kan
hoor met hierdie oulike strategie.

Die vertaling van Wiskundesimbole in
Afrikaans los gereeld ’n probleem op
vir die leerder. Wanneer die pad wat ek
moet stap, verlig word, word die pad
makliker. My GAP-sisteem - G(Gegewe)
| A(Aksie) | P(Proses of Pad) gee
rigting. Die strategie brei uit na die
woorde wat in die klas gebruik word.
Maar meer nog is HOE ek die woorde
gebruik.

Hoe kan ek assessering en tegnologie
benut om die denkvaardighede van my
leerders in die omgekeerde klaskamer
te bevorder?

Die letterkundenavorsingsprojek
(Taak 8 = 35 punte) vervang die
tradisionele letterkundetoets.
Leerders moet deur dié projek begelei
word om selfstandig inhoudelike
en simboliese betekenis, aktuele
kwessies en universele beginsels van
literêre tekste (Poësie, Prosa, Drama)
af te lei. Die lees- en skryfproses
van dié projek sal aan die hand van
drie Ingrid Jonker-gedigte hanteer
word, binne ’n bepaalde tydraam en
binne die omgekeerde klaskamer met
formatiewe en summatiewe skryfwerk
as mikpunt.

Graad 4 tot 7

Graad 8 tot 12

Graad 4 tot 7

Graad 8 tot 12

Graad 4 tot 12

WETENSKAP

WETENSKAP

GRONDSLAGFASE

KLEUTERSKOOL

ONTWIKKELING EN
BESTUUR

Ingrid Esterhuizen

Dewald Maré

Marnelda de Beer

Jacky Venter

Daan Potgieter - AON

Op dreef met aanlyn
onderrig (NW)

Le Chatelier in Le Covid

Bou sterk brûe tussen fases

Die eerste vier weke van die
jaar in die kleuterskool

Kom ons praat saam oor
onderwysfilosofie

Skep interaktiewe leermateriaal,
kodeer en gebruik bestaande
instrumente om leerders se
belangstelling te behou.

‘n Kykie na ewewigstabelle in hierdie
uitdagende jaar.

Kom luister na praktiese wenke hoe
om ’n nuwe fase vreesloos aan te
pak. Hierdie wenke plaas die fokus
op graad 3 na graad 4, maar kan ook
aangepas word vir oorgang tussen
fases.

Die eerste vier weke gaan bepaal
hoe ons die res van die jaar met ons
kleuters in die klas gaan wees.
Wat moet ons alles in plek hê voordat
ons die jaar sinvol kan aanpak?

Covid-19 en die grendelstaat het die
rol van die onderwyser skielik laat
verander. Hoe lyk die sogenaamde
Hibried-onderwyser en wat is hul rol?

Dit is belangrik dat skoolbestuurleiers
nou hul onderwysfilosofie in
heroënskou neem. Het kennis,
vaardighede en karakter verskuif?

Hoe kry ons ons kleuters van
die eerste dag af rustig en in die
daaglikse roetine?
Hoe belangrik is voorbereiding en
assessering van die begin af?
Wat maak ons met huilende kleuters
wat nie skool toe wil kom nie?
Hoe hanteer ek ’n ouer wat nie die
kleuter wil los nie?

Graad 7 tot 9

Graad 10 tot 12

Graad 1 tot 4

Voorskool

Almal

12:05 – 12:25
VALENTYN VAN DER MERWE

Hoof van Innovasie: SOS – Die Wolkskool bied antwoorde

12:30 – 13:00
DR. DIRK HERMANN

Bestuurshoof: Solidariteit – Ek sal GROEI

13:00 – 14:00
AFSLUITING

Nou gaan ons BRAAI saam met Jan Braai

Solidariteit
Skoleondersteuningsentrum
Von Willichlaan 284, Die Hoewes, Centurion

t. 012 612 0234

e. admin@skole.co.za

skole.co.za

