Goed voorbereid naar de pabo in Rotterdam!
De drie pabo’s in Rotterdam bieden je de mogelijkheid om een korte cursus te volgen voor elk vak dat
getoetst wordt bij de landelijke toelatingstoetsen. Op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je
informatie om via zelfstudie aan de slag te gaan.
We raden je aan dat in ieder geval te doen. Maar als je, naast deze zelfstudie ook behoefte hebt aan
een korte online cursus, met een vakinhoudelijke docent en contact met anderen die zich op de
toetsen voorbereiden, zijn deze cursussen iets voor jou.
Het is de bedoeling dat je de gehele cursus waar je je voor hebt aangemeld volgt. Tijdens de
onlinebijeenkomsten gaan we in vogelvlucht door de inhoudelijke stof die je moet kennen voor de
toetsen. Naast zelfstudie is een actieve bijdrage en voorbereiding van de onlinebijeenkomsten een
vereiste.
Wanneer zijn de cursussen;
Ronde 1 – toetsvenster 04 april – 08 april 2022
•
•
•

Natuur en techniek; (IH) maandag 15.30 – 17.00 uur 07 maart, 14 maart, 21 maart, 28 maart
Aardrijkskunde; (TM) woensdag 15.00 – 16.30 uur 09 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart
Geschiedenis; (HR) woensdag 19.00 – 20.30 uur 09 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart

Ronde 2 – toetsvenster 13 juni – 17 juni 2022
•
•
•

Aardrijkskunde; (IH) maandag 15.30 – 17.00 uur, 09 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei
Natuur & techniek; (HR) woensdag 16.00 – 17.30 uur 20 april, 11 mei, 18 mei en 25 mei
Geschiedenis; (TM) maandag 15.00 – 16.30 uur 09 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei

Ronde 3 - toetsvenster 11 juli – 15 juli 2022
•
•
•

Aardrijkskunde; (HR) donderdag 15.00 – 16.30 uur 09 juni, 16 juni, 23 juni en 30 juni
Natuur en techniek; (TM) woensdag 16.00 – 17.30 uur, 01 juni, 08 juni, 15 juni en 22 juni
Geschiedenis; (IH) maandag 15.30 – 17.00 uur, 13 juni, 20 juni, 27 juni en 4 juli

Hoe kun je je inschrijven;
Je kunt je inschrijven door via deze link je gegevens in te vullen en aan te geven welke onderdelen je
wilt volgen. Je ontvangt een paar dagen voor de start van de lessenserie een teamslink van de docent
die de lessen geeft.
Je kunt je tot een week voor de eerste bijeenkomst aanmelden, daarna is de aanmelding gesloten en
is deelname niet meer mogelijk.
Voor veel gestelde vragen verwijzen we je graag naar de informatie op de site goed voorbereid naar
de pabo Veelgestelde vragen - Goed voorbereid naar de pabo
We zien je graag bij een van de onlinecursussen!
Namens de drie hogescholen, Anita Derks, Dorothee van Kammen en Elsbeth Veldhuijzen

