Rouw en verlies bij leerlingen (po) - deel 2: Omgaan met rouw
E-learning

Medilex Onderwijs - E-learning Rouw en verlies bij leerlinge…

Als volwassenen willen we kinderen graag beschermen tegen pijn en verdriet, maar verlies hoort bij het leven. Ook
kinderen krijgen te maken met afscheid nemen van dingen en mensen die ze dierbaar zijn. Kinderen reageren op dit
verlies. Ze rouwen, ongeacht hoe jong ze zijn. Maar dit rouwproces ziet er bij kinderen anders uit dan bij
volwassenen. Welk doodsbesef hebben kinderen in de verschillende leeftijdsfasen? En hoe uiten kinderen hun rouw?

Leer omgaan met rouwende kinderen!
In deze module leer je onder meer:

Hoe je kan handelen als je het doodsbesef van leerlingen kent
Wat de verschillen zijn bij jongens en meisjes in rouw
Op welke gebieden rouw anders tot uiting komt bij kinderen ten opzichte van volwassenen

Voor wie
Deze module is speciaal ontwikkeld voor:
Leerkrachten
Intern begeleiders
Onderwijsassistenten

uit het primair onderwijs.

Programma
Module 2: Rouw en verlies bij leerlingen - omgaan met rouw
Leer over het doodsbesef en de uiting van rouw bij kinderen
Welk doodsbesef hebben kinderen in de verschillende leeftijdsfasen?
Wat zijn de verschillen in rouw tussen jongens en meisjes?
Hoe en wanneer komt rouw tot uiting bij leerlingen?

Klik op inschrijven om toegang te krijgen tot deze deelmodule. Tip: Deze module is een onderdeel van de e-learning
'Rouw en verlies bij leerlingen (po) - deel 1 + 2: Omgaan met en ondersteuning bij rouw'. Wil je deel 1 van deze elearning ook volgen? Met de complete module ben je voordeliger uit!

Spontane quotes
Medilex Onderwijs conferenties: top! Aansprekende onderwerpen op de praktijk afgestemd.
Een docent uit het vo
De sprekers waren erg inspirerend en veel dingen kun je meteen inzetten in de praktijk.
***** Google recensie door Sietske Tanis Rijke
Zelden een congres bezocht waar de sprekers en inhoud zo goed elkaar opvolgden
Miranda en Bas van OBS Park Stokhorst

Praktische Informatie
Voordelen E-learning

Je kunt deze e-learning comfortabel vanuit huis of op je eigen werkplek volgen.
Je kunt de module starten en pauzeren wanneer het jou uitkomt.
De informatie is meteen beschikbaar en blijft toegankelijk.

Kosten losse e-learningmodule
Schrijf nu in en ontvang:
direct toegang tot de module
volop praktische tips om direct toe te passen
een persoonlijk certi caat van deelname

De prijs bedraagt € 49,00 ex btw per deelnemer. Volg de module met je collega's: iedere 5e deelnemer gratis

Abonnees volgen deze module gratis!

Technische vereisten
Voor het volgen van deze e-learning heb je een internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet met een
schermafmeting van tenminste 9,7”. Zorg dat je de laatste versie van je internetbrowser hebt geïnstalleerd voor een
optimale werking van de e-learning.

Abonnement
Heb je een individueel abonnement of maakt jouw school gebruik van een teamabonnement, dan is deze module
inbegrepen bij het abonnement. Je betaalt voor deze module dus niks extra! Log in en klik op ‘Start’ om direct te
beginnen. Heb je nog geen abonnement? Klik dan op ‘Inschrijven’ en kies het abonnement dat bij je past.

Certi caat
Na het voltooien van de module kun je je certi caat van deelname downloaden via je Pro elpagina.
Deze bijeenkomst is gevalideerd door Lerarenportfolio voor 5 studiebelastingsuren, onder aanbodcode
00401-43600.
Urenverdeling naar inhoud
Vakinhoudelijk
(Vak)didactisch
Pedagogisch
Brede professionele basis
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