Meidenvenijn (PO)

In het kort
De strijd tussen meisjes is vaak onzichtbaar. Toch beschadigt het onderhuids venijn het zelfbeeld en zelfvertrouwen.
Dat kan al beginnen bij de kleuters. Een effectieve aanpak vraagt om snel en adequaat handelen van jou als
leerkracht. Maar welke aanpak werkt bij welke leeftijdsfase het best? En hoe weet je met welk meidenvenijn-model je
te maken hebt? Want behalve de ‘Queen bee’ en haar ‘hofhouding’, zijn er ook nog de ‘Venijnige vriendinnen’, 'de
dodelijke driehoek' en de ‘Amoebes’.

Pak meidenvenijn aan op school!
Deze eendaagse masterclass wordt verzorgd door Anke Visser. Zij bedacht in 2004 de term ‘meidenvenijn’ voor het
subtiel valse gedrag tussen meisjes onderling. Ze schreef een aantal praktische boeken rondom meidenvenijn zoals
‘Meidenvenijn in het basisonderwijs'.

Voor wie
Deze praktische masterclass is speciaal ontwikkeld voor:
Leerkrachten
Onderwijsassistenten
Intern begeleiders
Gedragsspecialisten

uit het primair onderwijs. De groep bestaat uit maximaal 22 deelnemers, zodat er voldoende tijd en ruimte is voor
interactie en eigen casuïstiek.

Programma
9.15
Inloop met kof e en thee

9.30 - 16.00 uur
Inhoud
’s Morgens krijg je onder meer antwoord op de volgende vragen:
De theorie en handvatten die je ’s morgens krijgt pas je ’s middags toe op praktijksituaties. Je ontwerpt een passende
aanpak bij een (eigen) meidencasus. Je gaat naar huis met kennis en werkvormen die je direct in je klas kunt
toepassen.
Tussendoor is er een lunchpauze van een uur.
Donderdag 15 april
Maandag 27 september
Dinsdag 14 december
Wat is meidenvenijn en wat zie je hiervan in de schoolsituatie?
Hoe kies je een passende aanpak bij de verschillende meidenvenijnmodellen?
Hoe vermijd je valkuilen in de aanpak van meidenvenijn?
Welke aanpak werkt bij digitaal meidenvenijn?
Welke acties onderneem je naar de ouders van de venijnige meisjes?

Ervaringen van deelnemers
Goede inhoud met tips die praktisch toepasbaar zijn.
Duidelijk en op een goede manier gebracht.

Praktische Informatie
Datum
Diverse data

Kosten
Naast toegang tot de masterclass krijg je:
handouts met de presentatie van de sprekers
een persoonlijk certi caat van deelname
de hele dag kof e, thee en versnaperingen
een uitgebreide lunch
De prijs bedraagt 395 ex btw. Kom je met een groep, dan is iedere 5e deelnemer gratis.

Adres
La Vie Meeting Center
St. Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Locatie en parkeren
La Vie Meeting Center, Utrecht
La Vie ligt op een steenworp afstand van de beroemde Utrechtse grachten.
La Vie is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je liever met de auto, dan kun je tegen betaling parkeren

in Qpark la Vie.

Openbaar vervoer
Je volgt vanuit Utrecht Centraal Station de bewegwijzeringborden "centrumzijde"

vervolgens vanuit winkelcentrum "Hoog Catharijne" volgt u de borden "Vredenburg".
Regardz La Vie Utrecht bevindt zich tegenover het Vredenburg (plein) en naast de Bijenkorf op de hoek
St.Jacobsstraat/Lange Viestraat.
Je kunt het meeting center bereiken via de ingang van het kantorencomplex "La Vie" aan de St. Jacobsstraat. Op
de borden op de 4e etage zie je in welke zaal je moet zijn en daar kun je dan direct naartoe.

Parkeren
Postcode ten behoeve van je navigatiesysteem : 3511 BS
Parkeren kan in de Qpark parkeergarage La Vie, welke langs de verschillende aanrijdroutes wordt bewegwijzerd.
Op parkeerniveau 14 heeft u rechtstreekse doorgang naar La Vie.
Parkeergarage “La Vie” bevindt zich aan de St. Jacobstraat naast de Bijenkorf.
Download routebeschrijving

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.
Deze bijeenkomst is gevalideerd door het Lerarenportfolio voor 6 RU, onder activiteitsnummer 00701-04806
Urenverdeling naar inhoud
Vakinhoudelijk
(vak)didactisch
Pedagogisch
Overig

6 uur
-

