Lesgeven in groep 8

Gemist Congres

Groep 8 is een bijzonder jaar voor je leerlingen én voor jou als leerkracht. Je hebt speci eke kennis en vaardigheden
nodig om je leerlingen te begeleiden en les te geven. Wat gebeurt er in de sociaal emotionele ontwikkeling bij je
leerlingen in groep 8? Welke didactische keuzes maak je in groep 8? En wat doe je met teleurstellingen bij ouders of
leerlingen over het schooladvies?

Maak samen met je leerlingen een succes van het laatste schooljaar!
Tijdens dit congres komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
Wat gebeurt er in de sociaal emotionele ontwikkeling bij je leerlingen in groep 8?
Welke invloed heb jij op de groepsontwikkeling van groep 8?
Hoe deel jij je lesdag in zodat je inspeelt op de autonomie van je leerlingen?

Voor wie
leerkrachten van groep 8
bovenbouwcoördinatoren
onderwijsassistenten
brugklascoördinatoren
overige geïnteresseerden

Programma
9.00
Ontvangst met kof e, thee en uitreiking congresmap
9.30
Opening en inleiding door de dagvoorzitter - motivatie en mindset
René Lous, (mede-)eigenaar, trainer en coach Het TalentenLab
Hoe beïnvloedt de mindset van je leerlingen hun leermotivatie?

Hoe helpt een groeimindset bij een succesvolle start in het voortgezet onderwijs?

10.15
(Pre)pubers in groep 8
Ingrid van Essen, trainer, coach en auteur van ‘Communicatie zonder frustratie in het onderwijs’
Wat gebeurt er in de sociaal emotionele ontwikkeling bij je leerlingen in groep 8?
De puberijsberg - (pre)pubergedrag inzichtelijk gemaakt
Praktische tips om effectief met je leerlingen te communiceren zonder ruimte voor con icten

11.15
Kof e- en theepauze
11.30
Groepsprocessen
Marlies Wolters, docent Hogeschool Groepsdynamisch werken en leerkracht
Welke groepsdynamische processen zie je in de klas?
Hoe ga je om met subgroepen in groep 8?
Welke invloed heb jij op de groepsontwikkeling van groep 8?

12.30
Verzorgde lunch
13.30
Didactische keuzes in groep 8
Ineke Bruning, senior onderwijsadviseur OBD Noordwest
Hoe krijg je in beeld welke ondersteuningsbehoefte je leerlingen in groep 8 hebben? En wat betekent dit voor jouw
handelen?
Omgaan met verschillen - Welke didactische keuzes maak je in groep 8?
Hoe deel jij je lesdag in zodat je inspeelt op de autonomie van je leerlingen?

14.30
Kof e- en theepauze
14.45
Schooladvies en oudergesprekken
Erik Everink en Marjolijn Ham, trainers en trainingsacteurs bij 'Thuis in het onderwijs'
Oudergesprekken en schooladviesgesprekken - wat zijn do's en don'ts?
Hoe ga je om met teleurstellingen bij ouders en leerlingen over het schooladvies?

16.00
Afsluiting door dagvoorzitter

Spontane quotes
Zeer waardevol congres met zaken die je aan het denken zetten!
Een leerzame dag met toch weer nieuwe inzichten en ideeën, die je morgen meteen kan
toepassen in je groep.
A. de Boer
Boeiende cursusdag met kwalitatief goede sprekers en goed verzorgd.
Theo Scheper
´Lesgeven in groep 8´ is van voor tot achter interessant en leerzaam, een echte aanrader!
Thijs Backx
Zeer waardevol congres met zaken die je aan het denken zetten!
Superafwisselende dag. Onderwerpen zijn divers en heel praktisch. Je wilt er meteen mee
aan de slag!
Lianne
Lesgeven in groep 8 is een inspirerende dag waarin je duidelijk beeld krijgt van groep 8
leerlingen en de aanpak van gr 8.

Praktische Informatie
Datum
Woensdag 21 september 2022

Kosten

Naast toegang tot het congres 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 445 ex btw. Kom je met een groep, dan is iedere 5e deelnemer gratis.

Adres
Congrescentrum In de Driehoek
Willemsplantsoen 1c
3511 LA Utrecht

Locatie en parkeren
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht

Klik hier voor de website van Congrescentrum In de Driehoek
Wegwerkzaamheden Utrecht-Centrum
Vanwege diverse wegwerkzaamheden in Utrecht-Centrum raden wij je aan met het openbaar vervoer naar deze
locatie te komen. Indien je met de auto wenst te komen verwijzen wij je voor de actuele stand van zaken naar:
http://www.cu2030.nl/actueel/werkzaamheden.

Met de auto
Utrecht Centrum aanhouden, nabij Hoog Catharijne

Parkeren
Parkeergarage Springweg aan de Springweg; dag en nacht geopend en op 160 meter afstand van de congreslocatie.
Parkeergarage Moreelsepark aan de Spoorstraat; dag en nacht geopend
Parkeergarage Godebald aan de Spoorstraat; dag en nacht geopend
Parkeergarage Vredenburg aan de Rijnkade; dag en nacht geopend
Parkeergarage Stationsstraat aan de Stationsstraat; dag en nacht geopend

Met het Openbaar Vervoer
Congrescentrum In de Driehoek ligt in het centrum van Utrecht, vlak bij het Centraal Station en het busstation:
Vanaf de stationshal richting Hoog Catharijne. Volg de borden uitgang Moreelsepark. Sla linksaf, steek de
Catharijnesingel over en ga rechtsaf. Loop rechtdoor, na 130 meter ziet je aan je linkerhand een kerk met 2 identieke
torens. Links van de kerk is een stenen gebouw met grijze deur, dat is de ingang van In de Driehoek.
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 RU, onder activiteitsnummer 00900-99337
Urenverdeling naar inhoud
Vakinhoudelijk
(vak)didactisch
Pedagogisch
Overig

3 uur
1 uur
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