BOS verdiepingsmiddag - Workshops 20 januari 2022
Maak een eerste en tweede keuze uit onderstaande thema’s en geef die door
via de link in de mail. Tijdens de start van de verdiepingsmiddag maak je een
keuze uit de workshops die bij dit thema horen. (beiden op dezelfde locatie)
Thema 1: Begeleiding
Als je voor dit thema kiest, volg je twee van de drie onderstaande workshops: (je keuze
hiervoor maak je tijdens de verdiepingsmiddag)


Leerstoornissen: welke leerstoornissen komen vaak voor in de klas? (Je kunt hierbij
onder andere denken aan autisme, add, adhd). Hoe kun je er het beste mee omgaan
als docent? Wat kun je wel en wat beter niet doen? Hoe ervaren leerlingen dit zelf?



LHBTI+ Op School: tijdens deze workshop nemen docenten en leden van een
Gender & Sexuality Alliance je mee in de wereld van de LHBTI+ community op
middelbare scholen. Je zult horen van verschillende ervaringsdeskundigen; docenten
en leerlingen. Samen willen we het gesprek aangaan over LHBTI+ leerlingen, het
creëren van een prettige omgeving op scholen en hoe om te gaan met alles wat
daarbij komt kijken.



Omgaan met stress: voor veel studenten een herkenbaar thema…iedereen ervaart
wel eens stress, maar hoe je ermee omgaat verschilt. Tijdens deze workshop gaan
we in gesprek over dit thema en aan het einde heb je vast een aantal concrete tips
die je voor jezelf meeneemt én…je stressniveau verlagen!

Thema 2: Klassenmanagement
Als je voor dit thema kiest, volg je twee van de drie onderstaande workshops: (je keuze
hiervoor maak je tijdens de verdiepingsmiddag)


Klassenmanagement: de term ‘klassenmanagement’ is een containerbegrip waarvan
het soms de vraag is wat er onder valt. In deze workshop gaan we het concept
klassenmanagement definiëren, door vanuit de theorie te vertrekken en een brug te
maken naar de praktijk van het klaslokaal. We gaan het hebben over de dingen die je
tegenkomt in het klaslokaal, en de dilemma’s en uitdagingen die je als leraar omtrent
het klassenmanagement kan hebben. Deze workshop geeft je meer kennis en

inzichten rondom klassenmanagement die je kunnen helpen om tot de oplossingen te
komen in de uitdagingen die je met betrekking tot klassenmanagement kan hebben.


Hoogbegaafdheid: In deze workshop staan we stil bij wat hoogbegaafdheid is en
welke misvattingen er in de klas kunnen zijn over dit onderwerp. Daarnaast krijg je
aan de hand van concrete voorbeelden handvatten mee voor in de klas.



Differentiatie: differentiëren kan op verschillende manieren en niveaus. Tijdens deze
workshop ga je zelf aan de slag om een opdracht te ontwikkelen voor jouw vak
waarin eigenaarschap, zelfstandigheid en leervoorkeuren van leerlingen op hun eigen
niveau worden aangesproken. Tevens leer je vakoverstijgend te denken om zo te
komen tot een breed inzetbare opdracht voor leerlingen.

Thema 3: Werken vanuit de bedoeling
De middag op deze locatie zal geopend worden door Jan Ruigrok, onder andere auteur van
‘In plaats van schorsen’. Laat je verrassen door zijn nieuwste inzichten!
Als je dit thema kiest neem je deel aan één van de onderstaande workshops. Je maakt je
keuze hiervoor tijdens de verdiepingsmiddag.


Het kind van nu: tijdens deze workshop proberen we bewustwording te creëren van
de problematieken waarmee een groot deel van de jongeren momenteel te dealen
heeft. Afkomstig uit verschillende lagen zoals te denken aan onderwijs, thuissituatie,
persoonlijke bagages, maatschappelijke eisen, enz. Mogelijke onderschatting van
deze (on)zichtbare stress veroorzakers bij jongeren.



Oudergesprekken: we zoomen tijdens deze workshop in op ouderbetrokkenheid en
oudergesprekken. Je gaat ook daadwerkelijk gesprekken oefenen met een
trainingsacteur!

