Temperamentvolle leerlingen

Congres

In het kort
Lesgeven aan temperamentvolle leerlingen is soms behoorlijk lastig. Je ziet als leerkracht een driftig en ongeremd
kind met een sterke eigen wil en je zit letterlijk met je handen in het haar. Hoe zorg je ervoor dat je tóch verbinding
maakt met deze leerling? En hoe ga je om met je eigen frustratie, boosheid en onmacht?

Leer omgaan met de valkuilen en kwaliteiten van temperamentvolle leerlingen!
Tijdens dit congres krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen:
Positief heretiketteren - wat is de andere kant van het temperamentvolle kind?
Hoe gebruik je de 5G-methode in het omgaan met (voor jou) lastig gedrag?
Hoe draag je met een duidelijk dagritme bij aan een positieve leeromgeving voor temperamentvolle leerlingen?

Voor wie
Leerkrachten
Intern begeleiders
Bouwcoördinatoren
Onderwijsassistenten

uit groep 3 t/m 8. Overige geïnteresseerden zijn ook welkom.

Programma
9.30
Ontvangst met kof e, thee en uitreiking congresmap

10.00
Opening en inleiding door de dagvoorzitter
Het temperamentvolle kind in de klas
Eva Bronsveld, opvoed- en onderwijsspecialist en auteur van o.a. 'Temperamentvolle kinderen'
Wanneer spreek je over een temperamentvol kind?
Wat merk je aan temperamentvolle leerlingen in de klas?
Positief heretiketteren - wat is de andere kant?
Wat zijn uitdagingen met temperamentvolle leerlingen in de klas?
Verbinding maken met temperamentvolle leerlingen

11.15
Kof e- en theepauze
11.30
Voorwaarden voor een positieve leeromgeving
Hanneke Poot, kinderfysiotherapeut, psychomotorisch remedial teacher en docent Sirene
Temperamentvolle leerlingen en de sensomotorische ontwikkeling
Hoe draag je met een duidelijk dagritme bij aan een positieve leeromgeving voor temperamentvolle leerlingen in de
klas?
Temperamentvolle leerlingen en de psychomotorische ontwikkeling

12.30
Verzorgde lunch
13.30
Omgaan met 'lastig gedrag'
Anne-Marie Stevens, jeugdspecialist, opvoeddeskundige en opleider STOP 4-7 EntreaLindenhout
Hoe ontstaat en verloopt een driftbui bij een leerling?
Hoe ga je om met negatieve emoties van temperamentvolle leerlingen?
Hoe gebruik je de 5G-methode in het omgaan met (voor jou) lastig gedrag?
Hoe voorkom je con icten met en tussen leerlingen?

14.45
Kof e- en theepauze
15.00
Leerkrachtgedrag
Ellen Emonds, procesbegeleider en eigenaar Tweemonds
Hoe houd je vertrouwen in de mogelijkheden van al je leerlingen?
Hoe ga je om met je eigen frustratie, boosheid en onmacht?
Welke steunbronnen kun je inzetten?
Contact met ouders - hoe zorg je voor een gezamenlijke 'aanpak'?

16.00
Afsluiting door de dagvoorzitter

Praktische Informatie
Datum
Woensdag 16 maart 2022

Kosten
De kosten voor deze studiedag bedragen € 395,-. Genoemd bedrag is inclusief hand-outs, kof e/thee en lunch
en exclusief BTW en onderstaande kortingen:
1 OP 5 GRATIS Schrijft u zich gelijktijdig in met vijf personen uit één instelling en wordt de factuur naar één mailadres
gestuurd, dan betaalt u slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus gratis.

STUDENTENKORTING Medilex Onderwijs stelt vijf plaatsen speciaal voor studenten beschikbaar. Een
studentenplaats wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van € 75,- exclusief BTW (€ 90,75 inclusief BTW). Deze
korting geldt alleen voor voltijdstudenten mbo, hbo of universiteit, die geen dienstverband hebben. Studenten die
een post-hbo of postacademische opleiding volgen komen niet in aanmerking voor de korting. Op de congresdag
wordt vertoon van het inschrijfbewijs van uw opleidingsinstituut gevraagd. Mits de bijeenkomst niet is uitverkocht
wordt de inschrijving twee weken van te voren de nitief bevestigd.

Let op! Bovenstaande kortingen zijn niet te combineren. De hoogste korting gaat voor.

Adres
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Locatie en parkeren
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Klik hier voor de website van Leerhotel Het Klooster
Routebeschrijving vanuit Utrecht, A28
Volg de A28 richting Amersfoort. Neem afslag Soesterberg, links richting Soest (richelleweg). Weg volgen en bij het
tweede verkeerslicht rechtsaf richting Amersfoort (N237 Amersfoortsestraat, overgaand in Utrechtsestraat). Voor de
'Stichtse Rotonde' (Amersfoort)ga je linksaf (borden Soest/Dierenpark volgen) en vervolgens na 100 meter weer links,
de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter links de ventweg in (vóór het Shell-pompstation). Je ziet de ingang van
Leerhotel Het Klooster na 30 meter aan jerechterzijde.

Routebeschrijving via de A1
Bij knooppunt Hoevelaken richting Amersfoort/Utrecht de A28 volgen. Neem afrit 5 (Maarn/Soest) rondweg N221
(richting Soest/Dierenpark). Deze rondweg komt uit op de 'Stichtse Rotonde'. Op de rotonde rechtsaf en direct
daarna links (richting Soest/Dierenpark Amersfoort). Rechts de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter links de ventweg
in (vóór het Shellpompstation). Je ziet na 30 meter de ingang van Leerhotel Het Klooster aan je rechterzijde.

Met het openbaar vervoer
Als je met de trein komt, kun je gebruik maken van onze pendelbussen vanaf Amersfoort centraal station. Deze staan
klaar bij de Barchman Wuytierslaan. Dit is aan de zijkant van het station. Je kunt de zij-uitgang nemen, dan kom je
direct bij de parkeerplaats op de Barchman Wuytierslaan terecht. Als je de hoofduitgang neemt, moet je naar rechts
gaan, voorbij de streekbussen en het Argonaut-gebouw. Daarna kom je op de parkeerplaats waar de pendelbusjes op
je staan te wachten. Op het station zelf wordt deze straat ook aangegeven op de borden. De pendelbusjes rijden
vanaf ca. een uur voor aanvang van het congres tot 5 minuten voor aanvang. De de nitieve tijden krijg jeeen paar
dagen voor het congres nog in je mailbox.

Pendelbus gemist? Streekbussen: Bus 56 richting Wijk bij Duurstede en bus 52 richting Utrecht. Uitstaphalte
’Zorgcentrum de Lichtenberg’ aan de Utrechtseweg. Je passeert Leerhotel Het Klooster aan de rechterkant. Over het
voetpad terug lopen (ca 200 m). De ingang van Leerhotel Het klooster bevindt zich aan de linkerkant.
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 4,5 SBU, onder activiteitsnummer 00301-42296.
Urenverdeling naar inhoud
Vakinhoudelijk
(vak)didactischPedagogisch
Overig

4 uur en 30 min.
-

