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Opvoeden is praten, aanmoedigen, voordoen, kijken, luisteren,
ondersteunen, belonen maar ook grenzen aangeven en eisen stellen.
Als leerkracht geef je ruimte en richtlijnen. Je bepaalt (samen met je
leerlingen) de grenzen van wat kan en wat niet kan. Die grenzen heeft
elke leerling nodig om zich te ontwikkelen, om te weten wat gewenst
en ongewenst gedrag is.
Bevestigen en begrenzen door opvoeders helpt de leerling zich aan te
passen aan regels en afspraken. Een consequentie of straf is soms
noodzakelijk. Soms lijkt het of straffen geen effect heeft en voel je je
gefrustreerd. In deze workshop zoeken we samen oplossingen voor
deze frustraties.

Opbouw
In de workshop bieden we vijf referentiekaders aan die jou kunnen
helpen bij het omgaan met regel overschrijdend gedrag. We staan stil
bij onze houding bij het bevestigen en begrenzen. Verder zoeken we
naar onze kracht en troeven bij het lesgeven. We leggen de link met
het werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden bij kinderen en
geven tips voor het positief beïnvloeden van het klimaat in de klas.
De workshop is interactief opgebouwd en vraagt een inbreng van de
deelnemers. We maken gebruik van casussen aangebracht door de
deelnemers.

Doelgroep
Leerkrachten lager onderwijs, beleidsmedewerkers zorg, GOK-leerkrachten en directies.
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-
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Deze vorming is voor groepen van 10 tot en met 25 personen. Dit
kan één schoolteam zijn of een groep van leerkrachten uit
verschillende scholen.
We beschikken graag over een ruim en flexibel lokaal met beamer.
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Kostprijs
De Sleutel
Preventie

Module van drie of zes uur. Eveneens mogelijk als teamgerichte
vorming tijdens een pedagogische studiedag.

Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11

Halve dag: 220 euro
Volledige dag: 440 euro
Vervoerkosten aan 0,35 euro/km, vanuit Gent, heen & terug.

preventie@desleutel.be

Wens je meer informatie, bezoek dan onze website www.desleutel.be
of mail naar preventie@desleutel.be

www.desleutel.be
(doorklikken via
professionals naar
Onderwijs en Preventie)

We kijken er naar uit om samen een geslaagde vorming in uw school of
regio uit te werken.

Team preventie
Inie Liekens
Johan Van de Walle
Yannick Weyts
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