In samenwerking met Breinfabriek organiseert de stichting ‘Motorische
Remedial teaching in beweging’ de training ‘Lesgeven met plezier!’
De cursus wordt gegeven door Machteld Hillebrand in navolging op de
geslaagde studieavond van 12 februari 2018 in Haarlem.

Breinfabriek
Breinfabriek verzorgt psychologische trainingen en persoonlijke begeleiding die
gericht zijn op de communicatie tussen volwassenen en kinderen. De trainingen en
de begeleiding zijn laagdrempelig en voor iedereen die gemotiveerd is toegankelijk.
Training: LESGEVEN MET PLEZIER
Lesgeven met Plezier
In een ideale klas luisteren leerlingen goed naar de leerkracht, ze gedragen zich
netjes, maken hun huiswerk, halen goede cijfers en hebben nog plezier in leren ook.
Daarnaast zijn ze allemaal aardig voor elkaar en zijn er geen ruzies. Vind je dit goed
klinken en is dit bij jou het geval? Helaas is de praktijk vaak net even iets anders.
Het is verleidelijk om de schuld bij ‘lastige’ leerlingen te leggen. Verleidelijk, en niet
altijd geheel onterecht. Alleen heeft de leerkracht ook altijd een belangrijk aandeel.
Goede bedoelingen om problemen op te lossen, hebben niet altijd het gewenste
resultaat. Dat is jammer, want strijd is niet nodig en problemen kunnen opgelost
worden! Om het beste uit jezelf en je leerlingen te halen, ligt de sleutel vaak bij je
eigen gedrag.
Goede communicatie is de basis voor een fijne band tussen volwassenen en
kinderen.

Training
Inhoud
In de training Lesgeven met Plezier krijg je, aan de hand van de cognitieve
psychologie, uitleg over de achterliggende processen die gedrag tot stand brengen.
Hierdoor krijg je inzicht in en begrip voor gedrag en groepsdynamica. Je leert waar
het gedrag van een leerling (en van jezelf) vandaan komt en hoe je dat kunt
beïnvloeden. Je leert zowel om lastige situaties zelf op te lossen als om problemen te
voorkomen.
De training is sterk op de praktijk gericht. We koppelen praktijkvoorbeelden uit je
eigen ervaring aan de theorie. Vervolgens breng je het geleerde direct in je eigen
klas in praktijk
Opdrachten
• Jouw persoonlijke situatie met jouw leerlingen komt uitgebreid aan bod in de
huiswerkopdrachten.
• Per trainingsavond krijg je huiswerkopdrachten waarmee je zelf in je klas aan
de slag gaat. Deze opdrachten kunnen per persoon verschillen.
• Een aantal huiswerkopdrachten wordt de eerstvolgende avond besproken.

Je krijgt bij deze training maar liefst 1 uur persoonlijke begeleiding/feedback bij je
huiswerkopdrachten.
Doel
Met plezier en zelfvertrouwen voor de klas staan waarbij je in staat bent om
situaties voor leerlingen makkelijker te maken, waardoor zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Je zult zien dat zodra je lastig gedrag anders weet te interpreteren, je
patronen kunt doorbreken, problemen kunt oplossen en zelfs weet te voorkomen.

Locatie

Hogeschool Haarlem

Duur

3 avonden van 3 uur

Dag

Maandag

Data

01 oktober – 15 oktober – 05 november 2018

Tijd

18.30 – 21.30 uur

Kosten

€ 435,-- pp

Inschrijven via

http://www.mrtinbeweging.net/lesgeven-met-plezier

