
Online traject Knap lastig in de klas of in de groep
met één praktijkdag

Datum Titel
do. 24
feb.
09:00 -
16:00

Dag 1: Knap lastig in de klas. Leer kijken door een trauma-bril.
Docenten: Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Wat is trauma? Hoe kan je kijken door een trauma-bril?
Wat kan je doen in de klas om voor leerlingen een veilige omgeving te creëren. Krijg tips om om te
gaan met lastig gedrag of krijg tools in handen om preventief aan de slag te gaan.

Door heldere inzichten en een visuele attractieve presentatie met concrete oefeningen, zullen we de
inhoud eigen maken. Het resultaat is dat je door een trauma-bril te kijken naar gedrag je het
zelfvertrouwen van het kind kan vergroten en dat jij een belangrijke schakel kan zijn in het kind
zijn leven. Deze training is ontwikkeld op basis van het boek Lesgeven aan getraumatiseerde
kinderen geschreven door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten.

ma. 14
mrt.
09:00 -
12:00

Dag 2: Inzetten op welbevinden
Docenten: Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Deze dag gaan we aan de slag met concrete tools om in te zetten op welbevinden in de klas door de
methodiek van K(r)Op op! te ontdekken.

K(r)op op! zet in op het bespreekbaar maken van mentaal welzijn in de lagere school. Twee zussen,
Jasmien en Justien, slaan de handen in elkaar om op een laagdrempelige manier het taboe dat soms
nog heerst rond dit thema te doorbreken. Met hun project trachten ze de Vlaamse scholen warm te
maken om mentaal welzijn een vaste plek in hun schoolagenda te geven. Zo gaan we samen met de
leerkracht preventief aan de slag met de emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Aan de hand
van speelse en creatieve werkvormen zetten we in op verbondenheid, herkenbaarheid en een
positieve mindset met als motto ‘Kop op! Ik krop niet op’. Want een kind dat zich begrepen voelt
en goed in zijn vel zit in de klas, komt beter tot leren.
Ze geven concrete handvaten hoe aan de slag te gaan met dit thema in de klas en een veilig
klasklimaat te creëren waar elk kind met al zijn emoties, bezorgdheden en verhaal er mag zijn.

En hoe kan dat beter dan deze methodiek aan den lijve te ervaren? 

 


