Wegwijs
in het

gedrag van kinderen
Door anders te kijken en te doen

‘
‘

Intensief en
superleerzaam
Er ging een
wereld
voor me open

Je leert:


met andere ogen naar ‘moeilijk gedrag’ te kijken



bewust te worden van je eigen manier van denken en handelen



meer over mogelijkheden om kinderen te helpen



dat een kind zich door jouw interventies beter begrepen voelt



de kennis gelijk toe te passen in je eigen praktijk.

Meer informatie? Kijk op www.ppo-nk.nl

’
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Doe jij
het komen
d
schooljaar
ook mee a
an
de training
?

Wegwijs
in het

gedrag van kinderen
Opzet training

De training duurt zo’n zeven maanden. Op
verschillende manieren leer je hoe je in complexe
situaties anders kunt omgaan met jezelf, met de
leerling en/of de groep en ouders. Dat doe je:

 in de dagelijkse onderwijspraktijk,

Voor wie?

De training is bestemd voor leerkrachten op
de scholen van de samenwerkingsverbanden
PPO-NK en PO IJmond. Er zijn 48 plaatsen
beschikbaar.
Meld je aan voor deze unieke kans!

door toe te passen wat je leert

 in de online leeromgeving waar je
met de andere cursisten ervaringen deelt
en opdrachten maakt
 tijdens vijf fysieke bijeenkomsten
 door gebruik te maken
van actieve werkvormen

Zo bouw je een portfolio op waarin je jouw
handelingsrepertoire in de klas uitbreidt.
De training is samen met leerkrachten en scholen
ontwikkeld. Het blijft niet steken in theorie: wat je
leert pas je direct toe in jouw eigen situatie.

Wat gaan we doen?

Tijdens de training onderzoek je de verschillende
perspectieven die je kunt innemen als je naar
gedrag kijkt. Het perspectief van jou als leerkracht,
van de leerling, van de ouder en andere personen
en factoren die belangrijk zijn voor de leerling.
Je onderzoekt welke dynamiek en interacties van
invloed zijn in de klas, thuis en in de omgeving van
de leerling. Hoe interpreteer jij deze? Wat betekent
dit voor jouw manier van handelen?

Je staat niet alleen

Als onderdeel van de training neemt jouw
bestuurder, directeur en intern begeleider deel
aan een verkorte training. Zo ervaren zij ook hoe
je vanuit diverse perspectieven naar een kind kunt
kijken en kunnen ze jou op een goede manier
ondersteunen in het leren.

Kosten?

De twee samenwerkingsverbanden bieden
je de training kosteloos aan.

Aanmelden en meer informatie?

De totale tijdsinvestering van de training bedraagt
circa acht uur per maand. In totaal zo’n 56 uur dus.
Op onze website vind je meer informatie over de
opbouw, tijdsbesteding en activiteiten. Ook vind je
daar het inschrijfformulier.
Op 4 april organiseren wij van 15.30 -17.00 uur
een (online) informatiebijeenkomst, waarin
we uitleg geven over de opzet en inhoud van
de training. Via onze website kan je je
hiervoor inschrijven.

