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Workshop Kees van Overveld FC Hyena

Hoe maak je effectieve lessen? Dat is
de kernvraag van het boek Wijze
lessen: 12 bouwstenen voor
effectieve didactiek. Dit boek wil een
kruispunt zijn tussen gedegen
wetenschappelijk onderzoek en de
klaspraktijk in Nederland en België.
De auteurs geven uitleg bij twaalf
instructieprincipes. Ze verklaren
vanuit wetenschappelijk onderzoek
waarom die principes werken en ze
geven voorbeelden hoe deze
principes toe te passen in de klas. Ze
kregen daarbij hulp van een heleboel
leraren die met praktijkvoorbeelden
illustreren hoe ze aan de slag gingen
met de principes.
Bij elk hoofdstuk vind je
praktijkvoorbeelden, beeld- en
videomateriaal. Deze extra
materialen worden continu
uitgebreid.
Je kunt het boek bestellen bij
bol.com of hier gratis downloaden

Dinsdag 25 augustus vond er een bijeenkomst in FC Hyena plaats over
het omgaan met probleemgedrag in de groep o.l.v. Kees van Overveld.
Kees is pedagoog, geeft workshops en ondersteunt scholen bij
probleemgedrag en is o.a. auteur van de boeken Gedragsoplossingen
voor de moeilijke groep en SEL (sociaal-emotioneel leren als basis).
Alle IB-ers, begeleiders passend onderwijs en deelnemers van het
leerteam gedrag waren uitgenodigd.
Kees hield een boeiend betoog met zeer herkenbare voorbeelden over
de aanpak van gedragsproblemen en ging vooral in op low-level
behaviour: klein probleemgedrag dat, als het uitgevoerd wordt door
meerdere leerlingen, voor enorme gevoelens van stress en frustratie bij
leerkrachten kan zorgen. Hierbij kun je denken aan brutale antwoorden
geven, door de klas lopen, een leerling uitlachen of instructies niet
opvolgen. Kees beschrijft de kenmerken van dit gedrag en met welke
strategieën je dit gedrag tegen kunt gaan.Ook het belang van
groepsvorming, zeker aan het begin van het schooljaar! en de aandacht
voor sociaal emotioneel leren kwam aan de orde.
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Het was een interessante ochtend, die plaatsvond in een ontspannen
sfeer. Het is prettig om in deze Corona-tijd met zo’n 40 collega’s het
schooljaar te kunnen starten.

Kleine stappen, grote ontwikkelingen

16 september: gratis webinar
met Micael Hermansson
In het webinar vertelt Micael
Hermansson alles over Grej of the
day en gaat hij dieper in op hoe je
zo'n les maakt. Je kunt ook vragen
stellen.
Meld je nu aan! Meer weten…

Plaats voor nog twee
leerlingen groep 7 of 8 in
training executieve functies.
24 september start de training
executieve functies: 8 maal op het
Expertisecentrum,
donderdagochtend 9-12 uur.
Aanmelden uiterlijk 4 september.

Aanvragen arrangementen via de
website
https://expertisecentrum.innoord.nl/
alle-arrangementen

De Impulstraining is inmiddels een bekend traject
op de meeste scholen.
Een training waarin leerlingen mét hun ouder(s)
werken aan persoonlijke leerdoelen op het gebied
van gedrag, communicatie, werkhouding en
taakaanpak. Twaalf weken lang, een dag in de
week en daarnaast iedere dag reﬂecteren door
middel van scoring op de digitale doelenkaart.
Een intensief en confronterend traject voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. Er wordt ingezet op het versterken van de driehoek
(school-ouder(s)-leerling). Samenwerking is essentieel en de grootste
voldoening wordt gehaald uit de kleinste stapjes. Deze kleine stapjes
zijn de basis voor grote ontwikkelingen; gedragsverandering en routine
verandering. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van aanspreektoon
door een leerkracht, het bewust worden en veranderen van houding
door een leerling en het maken van duidelijke afspraken met een doel
door ouders. Het verminderen van weerstand, het verminderen van
strijd en het creëren van ruimte voor groei zijn belangrijke
overwinningen, die aan de hand van het inzichtelijk maken van gedrag
in de Impulstraining en consequente begeleiding vanuit school en thuis
behaald worden.
Wij hebben al tal van mooie ontwikkelingen kunnen volgen, zoals naar
voren komt in deze uitspraken vanuit trajecten in de afgelopen jaren:
“Ik vond het eerst niet leuk dat we afspraken moesten maken, maar
daardoor hebben we een leuke week gehad. We hebben zelfs grapjes
gemaakt voor het eerst sinds lange tijd!” (leerling)
“Het is echt een wereld van verschil, de Impulstraining had eigenlijk
voor deze leerling veel eerder voorbij moeten komen! Van het gooien
met stoelen en tafels door de klas, naar een lieve, prettige leerling.”
(leerkracht)
“Ik was eerst wat sceptisch en vond het allemaal niet zo nodig, maar de
Impulstraining heeft zowel mij als mijn kind zo goed gedaan! Hij kan nu
op de school blijven waar hij zit en we hebben goed contact met de
leerkracht, we kunnen nu samen bijsturen.” (ouder)
Denken jullie ook aan een stevig traject voor een leerling waarbij
positieve verandering noodzakelijk is, meldt de leerling dan aan bij het
Expertisecentrum. Het voortraject start na de herfstvakantie en in
januari starten wij weer een training!
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