5 daagse unieke training  oktober 2020 - april 2021
Inclusief deelname aan online leeromgeving

Wegwijs
in het

gedrag van kinderen

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 door jouw interventies een kind zich beter begrepen voelt



De kennis gelijk toe te passen in je eigen praktijk.

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

Het aantal
plaatsen is
beperkt
Schrijf je
snel in!

Wegwijs
in het

gedrag van kinderen
Wat gaan we doen?

Tijdens de training onderzoek je
de betekenis van verschillende
perspectieven rond gedrag. Het
perspectief van jou als leerkracht van
het kind; de ouder als opvoeder; de
leerling zelf en andere personen en
factoren die belangrijk zijn in de context
van de leerling.
Ook onderzoek je welke dynamiek en
interacties van invloed zijn in de klas,
thuis en in de omgeving van de leerling.
Maar vooral richt je je op hoe jij zelf
deze situaties interpreteert, betekenis
geeft en welke impact dit mogelijk heeft
op jouw handelen.
De training maakt onderdeel uit van
het onderzoek van de samenwerkings
verbanden PPO-NK en PO IJmond naar
moeilijk leerlingengedrag.
De training is ontwikkeld met
leerkrachten en scholen en blijft niet
steken in theorie: wat je leert kan je
direct toepassen in jouw eigen situatie.

Meer informatie?

Kijk op ppo-nk.nl voor meer informatie
aan over deze training, het NROonderzoek, het team van docenten en
de toewijzingscriteria.

Voor wie?

De training is bestemd voor
leerkrachten en intern begeleiders
op de scholen van de beide
samenwerkingsverbanden
PPO-NK en PO IJmond.
Er zijn slechts 24 plaatsen beschikbaar.
Wacht niet te lang met je inschrijving!

Wanneer?

De training bestaat uit vijf fysieke
bijeenkomsten, verspreid over de
periode oktober 2020 - april 2021. De
trainingen beginnen om 15.00 uur en
duren tot 19.30 uur (incl. maaltijd).
Buiten de bijeenkomsten neem je deel
aan een online leeromgeving, waarin je
met je mede-cursisten ervaringen deelt
en opdrachten maakt.

Kosten?

De twee samenwerkingsverbanden
bieden je de training geheel
kosteloos aan.

Aanmelden?

Dat kan via deze link.

