Hoogsensitieve kleuters

Congres

Zo'n 1 op de 5 kleuters krijgt prikkels en signalen intenser binnen dan hun klasgenoten. Overprikkeling leidt bij
hooggevoelige kleuters tot bijvoorbeeld boosheid, vermoeidheid of verdriet. Hoe voorkom je dat de schoolomgeving
als druk, onveilig of overweldigend wordt ervaren? En hoe leer je hoogsensitieve kleuters omgaan met hun emoties?

Ondersteun de hoogsensitieve kleuters in jouw groep!

Tijdens dit congres krijg je onder meer antwoord op de volgende vragen:
Welke kenmerken van hoogsensitiviteit zie je bij kleuters?
Welke onderwijs- en spelbehoeften hebben hoogsensitieve kleuters? En hoe begeleid je hen daarbij?
Verminderen en ontladen van overprikkeling – hoe werk je hierin samen als leerkracht en ouders?

EXTRA: Ontvang gratis de handpop en handleiding van Otto de Octopus voor professionals ter waarde van
€60,44. Zo kan je direct de volgende dag aan de slag met het leren herkennen, verwoorden en omgaan met emoties
bij jouw kleuters.
Kom je liever niet naar de locatie, zit je in quarantaine of mag je vanwege klachten niet komen? Volg het congres dan
online via de livestream, een handige extra service! Lees hier meer over de mogelijkheden.

Voor wie
Deze bijeenkomst is speciaal ontwikkeld voor:
Leerkrachten groep 1 en 2
Onderwijsassistenten groep 1 en 2
Intern begeleiders
Remedial teachers
Onderbouwcoördinatoren

uit het primair onderwijs. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom!
Er is ook een congres groep 3-8: kijk hier!
Er is ook een congres voor professionals uit het vo en mbo: kijk hier!

Programma
9:00
Ontvangst met kof e, thee en uitreiking congresmap
9:30
Opening en inleiding door de dagvoorzitter
Eva Pama, psycholoog Hooggevoelig heel gewoon
Mythes van hoogsensitiviteit bij kleuters ontkracht
Een sterke start in groep 1 en een soepele overgang naar groep 3 – Waarop let je extra bij hoogsensitieve kleuters?

10:00
Hoogsensitiviteit nader bekeken
Esther Bergsma, expert hoogsensitiviteit en auteur van 'Hoogsensitieve kinderen'
Wat is hoogsensitiviteit en hoe vaak komt het voor?
Welke kenmerken van hoogsensitiviteit zie je bij kleuters?
Welke verschillen en overeenkomsten in signalen zijn er tussen ADHD, ASS, hoogbegaafdheid en HSP bij kleuters?

11:15
Kof e- en theepauze
11:30
Ervaringsverhalen
We bekijken met elkaar lmfragmenten van verschillende intern begeleiders. Zij vertellen over hun ervaring met
hoogsensitieve kleuters op school. Diverse pro elen van hoogsensitiviteit komen voorbij. Onder leiding van Eva
Pama worden de lmfragmenten besproken. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen en uitwisselen van
casuïstiek.|

12:15
Verzorgde lunch

13:15
Spelen en leren in een veilige leeromgeving
Lea Hendriks, coach/trainer Begeleiden met Gevoel
Hoe creëer je een veilige speel-/leeromgeving waarin hoogsensitieve kleuters tot leren komen?
Welke onderwijs- en spelbehoeften hebben hoogsensitieve kleuters? En hoe begeleid je hen daarbij?
Hoe zet je handpop Otto Octopus in bij kleuters voor het leren herkennen, verwoorden en omgaan met emoties?

14:15
Kof e- en theepauze

14:30
Samenwerken met ouders
Jorieke Kroeze, coach/trainer - ondersteuning bij hooggevoeligheid en autisme
Verminderen en ontladen van overprikkeling – hoe werk je hierin samen als leerkracht en ouders?
Welke aanpassingen in de omgang met het kind zijn thuis én op school helpend?
Hoe ondersteun je als school en ouders samen de kleuter bij het beter leren omgaan met hoogsensitiviteit?

15:30
Afsluiting door de dagvoorzitter en ophalen van jouw gratis Otto de Octopus handpop en handleiding voor
professionals

Spontane quotes
Interessante informatie. Herkenbaar en helder naar voren gebracht! -po deelnemer-

Praktische Informatie
Datum
Donderdag 15 september 2022

Kosten
Naast toegang tot het congres krijg je:
gratis Otto de Octopus handpop en handleiding voor professionals

handouts met de presentatie van de sprekers
een persoonlijk certi caat van deelname
de hele dag kof e, thee en versnaperingen
een uitgebreide lunch
gratis Otto de Octopus handpop en handleiding voor professionals ter waarde van €60,44
De prijs bedraagt 445 ex btw per persoon. Kom je met een groep, dan is iedere 5e deelnemer gratis.

Adres
NH Amersfoort
Stationsstraat 75
3811 MH Amersfoort

Locatie en parkeren
NH Amersfoort, Amersfoort
Het NH Amersfoort biedt het voordeel van een centrale locatie in de historische stad Amersfoort. Het is slechts vijf
minuten lopen van Amersfoort Centraal Station.

Vanaf de A28
Neem de snelweg A28/E30. Neem afslag 5-Maarn om op de N227 te komen. Ga linksaf bij de Doornseweg/N227. Houd
rechts aan bij de splitsing en ga verder op de N227. Ga verder op de Leusderweg. Neem op de tweede rotonde de
tweede afslag de Arnhemseweg op. Ga linksaf bij de Stadsring. Ga linksaf bij de Van Asch van Wijckstraat. Na 200
meter bevindt zich aan de rechterzijde de parkeergarage “Asch van Wijck”.

Vanaf de A1
Neem afslag 12-Bunschoten-Spakenburg naar de N199 richting Amersfoort.
Neem op de rotonde de tweede afslag de Bunschoterstraat N-199 op. Blijf op de N199.

Houd links aan bij de splitsing. Ga linksaf bij de Amsterdamseweg. Houd rechts aan om op de Amsterdamseweg te
blijven. Ga verder de Nieuwe Poort op. Ga verder op de Stadsring. Ga rechtsaf bij de Van Asch van Wijckstraat. Na 200
meter bevindt zich aan de rechterzijde de parkeergarage “Asch van Wijck”.

Parkeren
Asch van Wijck garage – adres: Asch van Wijckstraat 49
Betaald parkeren in de Asch van Wijck-parkeergarage. De route naar de Asch van Wijck-garage staat op diverse
punten in Amersfoort aangegeven middels blauwe borden.
Uitgang Asch van Wijkstraat/Stationsstraat. NH Amersfoort bevindt zich aan de overzijde van de Brouwersstraat.
Voor een passende routeplanning kijk op www.anwb.nl, of op de website van NH Amersfoort.

Met het Openbaar Vervoer
NH Amersfoort is prima bereikbaar per openbaar vervoer.
Vanaf Amersfoort Centraal Station ga je linksaf, richting het stadscentrum. Het hotel is ongeveer vijf minuten lopen
verderop aan je linkerhand.
Voor goede aansluitingen kijk op www.9292.nl
Download routebeschrijving

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.

