Doelstelling:

Een leerling heeft een aangrijpende gebeurtenis meegemaakt. Je wil wat doen…
Maar wat?
Tijdens deze kennisdeling zoeken we samen naar antwoorden!
Wij bieden een workshop aan, waarin kennis delen over TSO en interactie met
elkaar centraal staat. We delen kennis over trauma en bieden handvatten hoe je als
leerkracht hierin van betekenis kunt zijn. We gaan in gesprek over hoe je kunt
inzetten op stressreductie en het vergroten van de veerkracht bij leerlingen.
Hieronder een korte impressie van dit onderwerp:
Iedere dag komen leerlingen naar school om te leren. Voor veel leerlingen is het
leven niet zonder zorgen. Mishandeling, scheiding, armoede en andere vormen van
stress in de directe leefomgeving kunnen een destructieve impact hebben op het
leren en gedrag van leerlingen. Voor deze leerlingen kunnen leerkrachten en andere
onderwijsprofessionals het verschil maken: De school als baken van veiligheid, rust
en vertrouwen voor iedere leerling. (uit: Traumasensitief onderwijs, een handboek bij
de implementatie, 2019)
Aan het einde van de kennisdeling ga je naar huis met meer kennis over:

Trauma; wanneer spreek je van een trauma? wat zijn signalen en gevolgen
van trauma?

De werking van het brein bij stress

De Window of Tolerance

Hoe jij als professional hierbij van betekenis kunt zijn; waar heb jij invloed
op?

Wat je kunt doen om de veerkracht bij leerlingen te vergroten.

Wat je kunt doen om stress en prikkels bij leerlingen te reduceren.

Doelgroep:

Iedereen die met onderwijs of zorg te maken heeft.
Leerkrachten, IB-ers, AC-ers, Orthopedagogen, Ondersteuners,
Directeuren.

Aanbieder:

Aanbieders: Kim van Hulst en Nicki Erinkveld
(Onderwijsondersteuners Stromenland en ambassadeurs
Kennisplatform Leren van Gedrag)

Datum:

Woensdag 7 april 2021

Tijd:

14.30 uur -16.30 uur

Locatie:

Nader te bepalen op basis van het aantal inschrijvingen.
Mogelijk online indien de situatie fysiek nog niet mogelijk is.

Voorwaarden zijn:

Er zijn geen specifieke voorwaarden voor deze bijeenkomst

Studiebelasting:

3 uur (incl. reistijd)

Inschrijven

