
Navormingen & events 
Schooljaar 2017 - 2018 

DATUM UUR TITEL K.O* L.O* S.O.* 
11/10/2017 13:30 - 16:00 ‘Google Forms’ voor de leerkracht Lichamelijke Opvoeding ✓ ✓ ✓ 

11/10/2017 13:00 - 16:00 Webinar ‘Controversen in de klas’ (1) met voor- en naverwerking   ✓ 

16/10/2017 09:00 - 16:30 Studiedag ‘taalCULTuur’ - keynote door Ish Ait Hamou ✓ ✓ ✓ 

16/10/2017 13:30 - 16:30 Train-The-Trainer MS Dynamics NAV in de oefenfirma   ✓ 

25/10/2017 13:30 - 16:30 Nieuw lesmateriaal voor de vakken Handel en IARL: Bijdehand(el)   ✓ 

08/11/2017 13:00 - 16:00 Webinar ‘Controversen in de klas’ (2) met voor- en naverwerking   ✓ 

08/11/2017 13:30 - 16:30 Formaprim: spelenderwijs Frans leren - 3 sessies: 8/11, 7/02 en 25/04  ✓  

14/11/2017 13:30 - 16:30 Mentorendag kleuteronderwijs ✓   

15/11/2017 13:30 - 15:30 Digitale kijkwijzers ontwikkelen op de tablet voor de lessen Lichamelijke Opvoeding ✓ ✓ ✓ 

23/11/2017 09:00 - 16:00 VIRO-beurs: beurs voor oefenfirma’s   ✓ 

06/12/2017 19:00 - 22:00 Debatavond ‘Gender en Seksualiteit’ ✓ ✓ ✓ 

14/12/2017 09:00 - 15:00 Bewegings- en belevingsdag voor peuters en kleuters ✓   

24/01/2018 13:30 - 16:30 Regionale vorming voor begeleiders van Limburgse oefenfirma’s   ✓ 

31/01/2018 13:00 - 16:00 Dag van de bachelorproeven ✓ ✓ ✓ 

31/01/2018 09:00 - 12:00 Studiedag ‘LIEN-Vlaanderen’   ✓ 

22/02/2018 13:30 - 15:30 Eenvoudige maar krachtige apps in de les PAV  ✓ ✓ 

28/02/2018 13:30 - 16:30 Motiverend lesgeven a.d.h.v. het ABC van motivatie   ✓ 

01/03/2018 09:00 - 16:30 Ontmoetingsdag onderwijs: Belgisch en Nederlands Limburg 
Studie- en netwerkdag voor het Limburgse onderwijs i.s.m het Algemeen Nederlands Verbond en Maasketen Jan van Eyck 

✓ ✓ ✓ 

09/03/2018 19:00 - 23:00 PXL-Education - quiz 

Jaarlijkse quiz t.v.v. de studiereis voor studenten naar New York 
✓ ✓ ✓ 

20/03/2018 18:00 - 20:00 Lezing ‘Islam en radicalisering’ door Khalid Benhaddou ✓ ✓ ✓ 

20/04/2018 09:00 - 15:00 Multimove-event voor leerlingen uit de 1e en 2e graad lager onderwijs  ✓  

26/04/2018 13:30 - 16:30 Top Team bedrijfsspel - vervolg op 27/4 van 9 tot 16 uur   ✓ 

27/04/2018 09:30 - 17:00 Studiedag ‘Kinderopvang’ 
Plenaire lezingen en diverse keuzesessies voor medewerkers uit de kinderopvang 

Medewerkers in de kinderopvang 

17/05/2018 09:00 - 15:00 Sportprikkels: sportdag voor de 3e graad Secundair Onderwijs   ✓ 

20/06/2018 09:00 - 16:00 Dag van de bachelorproeven ✓ ✓ ✓ 

      
NIEUW! 

We organiseren een aantal dagen rond een specifiek onderwijsthema of voor een bepaalde doelgroep. Op deze (halve) dag krijg je een inspirerende lezing gevolgd 
door een keuze aan workshops. Elke dag wordt afgesloten met een informeel netwerkmoment.                                                             

16/11/2017 13.00 - 17:00 Themadag ‘Ontwikkelingsstoornissen’ 
Didactische tips en informatie over autisme (ASS), hoogsensitiviteit, ADHD en dyslexie/dyscalculie ✓ ✓ ✓ 

12/12/2017 09:00 - 16:00 Dag van de leraar Lichamelijke Opvoeding & Sporttrainer 
Diverse workshops over sport en bewegen ✓ ✓ ✓ 

11/01/2018 09:00 - 13:00 Dag van de pedagogie 
Actuele thema’s over de opvoeding van kinderen en jongeren op school ✓ ✓ ✓ 

21/02/2018 13:00 - 17:00 Dag van de STE(A)M 
Aan de slag met science, technology, engingeering, arts en mathematics ✓ ✓ ✓ 

28/02/2018 13:00 - 17:00 Dag van de juffen en meesters 
Studie- en netwerkdag voor leraren en directies uit het basisonderwijs ✓ ✓  

15/03/2018 09:00 - 16:30 Dag van de ICT-coördinator 
Netwerkdag voor technische en pedagogische ICT-coördinatoren ✓ ✓ ✓ 

21/03/2018 13:00 - 17:00 Dag van de levensbeschouwelijke vakken 
Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) & niet-confessionele zedenleer (NCZ)  ✓ ✓ 

04/05/2018 09:00 - 16:00 Themadag ‘Kansen in/van onderwijs’ 
Workshops en informatie over maatschappelijke kwetsbaarheid, kwaliteitsvolle interactie, omgaan met (kans)armoede  

✓ ✓ ✓ 

16/05/2018 13:00 - 17:00 Dag van de leraar (vreemde) taal 
Jaarlijkse navorming met workshops voor leraren Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans   ✓ ✓ 

      
SEPT- JUN Met onze LEGO® Education Innovation Studio stimuleren we het leren en onderwijzen via een speelse en  uitdagende 

aanpak door te werken met de pakketten van LEGO® Education. Ontdek de workshops via www.pxl.be/lego. 
 ✓ ✓ 

SEPT - JUN In het kader van onze postgraduaten studiekeuzebegeleiding, auti-coach, cultuureducator,  
niet-confessionele zedenleer en sportmanagement stellen we enkele seminaries open voor  het brede publiek. Kijk op 

www.navormingonderwijs.be voor meer info. 
✓ ✓ ✓ 

SEPT - JUN In samenwerking met RVO Society voorzien we het hele jaar door workshops rond de thema’s  
techniek en wetenschap zoals drones, LEGO-treinen, elektriciteit, kamishibai, … . 

Kijk op www.navormingonderwijs.be voor meer info. 
✓ ✓ ✓ 

*K.O.: Kleuteronderwijs - L.O.: Lager Onderwijs - S.O.: Secundair Onderwijs 

Meer info & inschrijven: www.navormingonderwijs.be  -  Vormingscoördinator: koen.vandenhoudt@pxl.be 
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