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en word een Talento-expert
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Team Talento Masterclass

De Team Talento Masterclass is geschikt voor alle leerkrachten die een Team 
Talento-account hebben. In deze online masterclass leer je alles over het 
werken met Team Talento. Je krijgt praktische aanwijzingen hoe je onze 
workshops, video’s, spelletjes en energizers het best kunt inzetten in jouw 
klas. Na het volgen van de masterclass ben je een heuse Talento-expert 
geworden en haal je het maximale uit onze creatieve lessen.

Deelname is gratis
De Team Talento Masterclass maakt deel uit van 
onze uitgebreide ondersteuning aan scholen die 
met ons pakket werken. Deelname is uiteraard 
gratis. We willen dat je zo optimaal mogelijk 
gebruikmaakt van Team Talento in jouw klas en 
daar helpen we je graag bij.

Deelnemen kan op ieder moment
Of je nu al jaren met Team Talento werkt of net 
begonnen bent, je kunt op ieder moment en op 
ieder niveau instappen. De masterclass start nadat 
je je hebt ingeschreven.

De masterclass volg je in je eigen tempo
De masterclass duurt vier weken en gedurende die 
periode ontvang je van ons regelmatig een e-mail. 
In deze mails leren we je stap voor stap het beste uit 
Team Talento te halen. Je bepaalt zelf in welk tempo 
je de masterclass wilt gaan volgen. Je mag er dus 
gerust langer dan vier weken over doen.

De inhoud van de masterclass
Op de volgende pagina zie je een aantal punten 
die zeker aan de orde gaan komen tijdens onze 
masterclass. De inhoud is altijd een mooie 
combinatie tussen theorie en praktijk; je leert hoe 
je de website naar jouw hand kunt zetten én je krijgt 
lesideeën hoe je onze workshops kunt gebruiken in 
jouw klas.

Ga snel naar www.teamtalento.nl/masterclass

Geen vaste  inschrijfdatum, Je stapt gewoon in!

Volg in je eigen tempo de Team Talento Masterclass
en leer alle ins en outs van onze website kennen



Theorie: Startscherm
Leer hoe je het startscherm van 
de website zo effectief mogelijk 
kunt gebruiken.

Praktijk: Energizers
Raak even lekker je energie kwijt! 
Fitness, work-outs en snelle  
energizers voor in de klas.

Theorie: Favorieten
Maak favorieten aan voor een 
snelle toegang tot jouw video’s. 
Beheer deze favorieten.

Praktijk: Spelen
Spelletjes … Maar dan op de 
Talento-manier! Superleuk voor 
even snel tussendoor.

Theorie: Workshops
Toon alleen de workshops die je 
echt wilt behandelen. Verberg 
de overige workshops.

Praktijk: Theaterlezen
Zie hoe theater en taal elkaar 
ontmoeten en laat je leerlingen 
creatief en met plezier lezen.

Theorie: Zelfstandig werk
Leer hoe je video’s en workshops 
in kunt zetten voor zelfstandig 
werken met Team Talento.

Praktijk: Theater
Speel mee in het theater,  
ontwikkel je eigen talent en doe 
mee met onze theaterspelletjes.

Theorie: Planning
Leer hoe je Team Talento voor 
een langere periode kunt com-
bineren met jouw lesschema.

Praktijk: Muziek
We gaan zingen, spelen, drummen 
en zelf muziek maken. Met o.a. een 
complete boomwhack-cursus.

Schrijf je (gratis) in voor de Team Talento Masterclass!

 Een mix tussen theorie en praktijk



Meer informatie?
Ga snel naar www.teamtalento.nl/masterclass,  

lees daar alles over deze actie en schrijf je direct in.

Spelregels Masterclass
Team Talento Masterclass

We hebben maar een paar spelregels. Dit zijn ze:
 Inschrijven

Schrijf je in via www.teamtalento.nl/masterclass. Deelname staat open voor 
iedereen met een actief account op de website van Team Talento.  
Deelname is gratis en inschrijven kan op ieder gewenst moment.

E-mail
Vanaf het moment van inschrijven ontvang je vier weken lang diverse e-mails. 

Deze mails bevatten waardevolle tips voor het werken met onze website en direct 
te gebruiken lesideeën. Bewaar deze mails om later nog eens terug te lezen.

Gebruik van de website
Je hebt nu al een actief account en daarmee mag je onbeperkt gebruikmaken van 
al onze video’s, workshops, spelletjes en energizers. De masterclass belicht telkens 

bepaalde aspecten van onze website, maar het staat je altijd vrij om in deze 
periode op je eigen manier met onze website te werken.

Team Talento wordt ontwikkeld door CWG Media B.V. 
Postbus 311

1600 AH Enkhuizen
internet: www.teamtalento.nl | e-mail: info@teamtalento.nl


