Gedrag is overal, in alles verweven. Het is een vorm van communicatie. Iets vertellen zonder
taal, omdat je wellicht nog niet weet hoe je iets met woorden duidelijk kunt maken. De vraag
hierbij is: begrijpt de ander jouw gedrag zoals je dat bedoelt? En hoe reageert die ander
daarop?
Op school, in de klas, op het speelplein. Ook daar zien we gedrag, actie en reactie. De
leerkracht is de professional die de achterliggende redenen van het gedrag van de kinderen
herkent en begrijpt. En ook vooral erop reageert en handelt...toch? Dat is de ene keer
makkelijker dan de andere. Er is geen voorgeschreven handleiding. Het is een puzzel,
waarvan je er soms 25 in je klas hebt. Of 30.
Met elkaar weten we meer. Samen hebben we een berg aan ervaringen. Positieve, negatieve,
leuke, verdrietige en misschien ook wel hartverwarmende. Door uit onze scholen te komen
en te praten over ons dagelijks onderwijs, onze leerlingen in alle schakeringen, kunnen we
van elkaar leren en relativeren. Tips & tricks uitwisselen. Maar vooral, met energie
terugkomen op school.
Leerkracht primair biedt met DOEN! zo'n uitwisselplek. DOEN! staat voor Delen,
Onderzoeken, Ervaren & Nuttig! Voor meer achtergrondkennis is er een app met uitgebreide
database, voor meer verdieping kunnen we experts uitnodigen. DOEN! wil vooral praktisch
zijn: het morgen in je groep doen. Uitgangspunt en doel is de wijze waarop Marcel van
Herpen ons op de leerkrachtenconferentie van 5 maart aan het omdenken zette.
DOE jij mee?
Wanneer?
Kennismakingsbijeenkomst: woensdag 19 september 2018
Bijeenkomst 2: woensdag 3 oktober 2018
Bijeenkomst 3: woensdag 14 november 2018
Waar?
Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek Waterland, 3e etage (meld je bij de receptie!)
Hoe laat?
15:00-16:30 uur
Check de uitnodiging bij deze nieuwsbrief!
Geef je snel op, want we hebben plek voor maximaal 12 leerkrachten. Deelname is kosteloos.
We zien je graag op 19 september!
Elles Jansen en Marloes Hartman

