
Ben jij benieuwd hoe leuk het beroep van leraar 
in het Kleuter- of Lager onderwijs kan zijn? Heb 
je nood aan wat opfrissing van je basiskennis? 
Neem dan deel aan de Zomeracademie van de 
Artesis Plantijn Hogeschool!

Samen met de Antwerpse jeugdwerkorganisatie GEKKOO organiseert AP de 
Zomeracademie. Van 19 tot en met 23 augustus kan je ontdekken dat lesgeven 
meer is dan ‘voor de klas staan’ en krijg je een unieke kans om praktijkervaring 
met kinderen op te doen.

Wat mag je verwachten?

•   Vijf uren intensieve opfrislessen in groep, van twee vakken naar keuze (Nederlands, Frans, 
wiskunde, wetenschap en techniek, mens en maatschappij, muzische vorming)

•   Op het speelplein doe je twee dagen ervaring op in het begeleiden van speel-leeractiviteiten

•   Je leert de hogeschool en de lerarenopleiding kennen

•   Een fijn slotmoment met alle deelnemers en kinderen van de GEKKOO-speelpleinen

Schrijf je in voor 30 juni 2019 via de website

AP.BE/ZOMERACADEMIE

http://AP.be/zomeracademie


AP.BE/ZOMERACADEMIE

PRAKTISCH
• Zomeracademie voor jongeren die willen ontdekken 
 of er een juf of meester in hen verscholen zit en nood hebben aan opfrislessen. 

• Van 19 t.e.m. 23 augustus 2019

• De bijlessen gaan door op AP Hogeschool: 
 CAMPUS SPOOR NOORD
 Noorderplaats 2 - Antwerpen

• De speel- leeractiviteiten gaan door op verschillende GEKKOO-speelpleinen in 
Antwerpen. Je kan je voorkeur voor een locatie opgeven bij je inschrijving.

• Als je bent ingeschreven, verwachten we dat je de volledige week deelneemt.

Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die leuke en laagdrempelige 
vrijetijdsactiviteiten organiseert voor jongeren van 3 tot 21 jaar. Tijdens de vakantie 
gaan kinderen op themakampen in binnen- en buitenland en kunnen ze zich uitleven 
op onze speelpleinen in verschillende Antwerpse wijken. Het hele jaar door rijden 
we rond met de Spelbus vol speelgoed om te lenen. En op woensdagnamid- dag 
kunnen kinderen na schooltijd komen spelen bij de Woensdagbende. Het hele jaar 
door beleven (school)groepen een fantastische tijd in onze twee jeugdverblijf- 
centra. 600 gedreven en ervaren vrijwilligers staan klaar om al deze projecten 
tot een goed einde te brengen. Zinvol speelplezier is ons motto, aangepast aan de 
noden van gezinnen en jongeren in de stad anno 2019.

CONTACTINFO:      WWW.GEKKOO.BE      •      INFO@GEKKOO.BE      •      03 233 64 90

http://ap.be/zomeracademie
www.gekkoo.be

