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Tiny’s vormingshoekje
Over Tiny’s vormingshoekje:
Ik ben Tiny en ik werk als regionaal verantwoordelijke voor onthaalouders die aangesloten zijn bij Felies. Binnen Felies ben ik ook pedagogisch ondersteuner voor zelfstandige kinderopvanglocaties.
Ik heb altijd een hart voor kinderen gehad en heb de opleiding kleuteronderwijs en de opleiding pedagogie van het jonge kind gevolgd.
Ik ben lang moni en hoofdmoni geweest bij verschillende jeugdbewegingen. Ook thuiswachten was iets
dat ik vaak deed.
Dankzij deze hobby’s, stages en mijn huidige job heb ik al veel ervaring op gedaan met jonge kinderen
en in het begeleiden van mensen die werken met jonge kinderen. Deze ervaringen neem ik dan ook
mee in de vormingen en workshops die ik aanbied.
Contact:
Wil je één van onderstaande vormingen of workshops volgen?
Stuur een mailtje naar:
deschamps_tiny@hotmail.com
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Vormingsaanbod:

THEORETISCHE VORMINGEN
In deze vormingen wordt een bepaald thema onder de loep genomen. Er komt info, advies en theorie aan
bod.
Af en toe worden methodieken toegepast om het geheel niet saai en eentonig te maken.

De wondere wereld van het prentenboek
In deze vorming gaan we aan de slag met prentenboeken. We duiken in de geschiedenis van het prentenboek en komen te weten wanneer het prentenboek ontstaan is.
We bekijken prentenboeken en ontdekken welke prentenboeken geschikt zijn voor de verschillende leeftijden van kinderen.
Tot slot doen we inspiratie op rond de boekenhoek of de voorleeshoek.
Kostprijs: €150 (excl km vergoeding)

PRAKTIJKGERICHTE VORMINGEN
In deze vormingen komt een deel theorie, advies en info aan bod. Maar het hoofdaccent ligt op het doen. We
gaan samen aan de slag rond een thema en maken ook effectief zaken die gebruikt kunnen worden in de opvang.
Of we wisselen tips en info uit in groep.

Mijn handpop en ik
Deel 1: inleiding / inspiratie opdoen / aanwakkeren enthousiasme
Eerst bekijken we verschillende soorten handpoppen. We gaan ook na welke materialen we kunnen gebruiken om handpoppen te maken. Er worden veel voorbeelden en foto’s getoond zodat iedereen zich een
goed beeld kan vormen van de handpoppen en materialen.
Deel 2: zelf aan de slag
Na de uitleg en het opdoen van ideeën, gaan we zelf aan de slag.
De deelnemers mogen zelf kosteloze materialen en knutselmateriaal meebrengen. Ook Tiny zal heel wat
materialen en knutselmateriaal voorzien.
Tiny voorziet dat er 2 verschillende soorten handpoppen per deelnemer gemaakt kunnen worden. Als de
deelnemers zelf nog extra materiaal mee hebben, mogen ze nog andere handpoppen maken.
Aanbod van Tiny:
Lepelpopjes
Pop gemaakt van een washandje of handsschoen
Kostprijs: €100 (€50 materiaal + €50 vorming) excl km vergoeding
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Daar zit muziek in
Deel 1: inleiding / inspiratie opdoen / aanwakkeren enthousiasme
Eerst staan we stil bij kinderen en muziek. Door foto’s en materialen te bekijken kunnen de deelnemers
ideeën opdoen om te werken met instrumenten of om zelf instrumenten te maken.
Deel 2: zelf aan de slag
Na de uitleg en het opdoen van ideeën, gaan we zelf aan de slag.
De deelnemers mogen zelf kosteloze materialen en knutselmateriaal meebrengen. Ook Tiny zal heel wat
materialen en knutselmateriaal voorzien.
Tiny voorziet dat er 2 verschillende soorten instrumenten per deelnemer gemaakt kunnen worden. Als de
deelnemers zelf nog extra materiaal mee hebben, mogen ze nog andere instrumenten maken.
Aanbod van Tiny:
schuddoosjes of schudflesjes
schudblikje die ook als trommeltje gebruikt kan worden
Kostprijs: €100 (€50 materiaal + €50 vorming) excl km vergoeding
Pompoen snijden (buitenschoolse opvang of ter ontspanning voor volwassenen)
In deze workshop gaan we aan de slag met pompoen snijden. We leren hoe je leuke figuren uit een pompoen kan snijden. Tiny voorziet sjablonen en veilig snijmateriaal (veilige mesjes).
De deelnemers brengen zelf een pompoen mee.
Deze workshop is ideaal in de herfstperiode en is voor kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar.
Afhankelijk van het seizoen kan deze vorming tijdelijk niet door gaan (pompoenen verkrijgbaar of niet)
Kostprijs: €100 (€50 materiaal + €50 vorming) excl km vergoeding
Parachutespelen (buitenschoolse opvang)
Samen met Tiny leren we ontdekken wat je allemaal met een parachute kan doen. Tiny brengt zelf een
parachute mee zodat de deelnemers zelf eens kunnen spelen met de parachute.
De deelnemers hebben makkelijke kledij aan.
Kringspelen (buitenschoolse opvang)
Samen met Tiny leren we gekende en nieuwe kringspelen kennen. We zullen de spelen zelf spelen zodat
iedereen goed kan zien hoe de kringspelen in elkaar zitten.
Tiny zorgt voor materiaal.
Pleinspelen / buiten spelen (buitenschoolse opvang)
Samen met Tiny leren we gekende en nieuwe pleinspelen kennen. We zullen de spelen zelf spelen zodat
iedereen goed kan zien hoe de pleinspelen in elkaar zitten.
De deelnemers hebben makkelijke kledij aan. Tiny zorgt voor materiaal.
Kostprijs parachutespelen, kringspelen en pleinspelen: €100 excl km vergoeding
3

