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het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen best spannend. Hoe
kun jij als leerkracht groep 7 en/of 8 jouw leerlingen nu helpen zodat ze
goed zelfstandig kunnen werken, ze weten hoe ze moeten plannen en
alles rondom school ook kunnen organiseren? In deze workshop leer jij
hoe jij jouw leerlingen kunt helpen het overzicht te bewaren.

Kennismaking met Breinhelden
Als auteur van het programma Breinhelden, doordacht
werken aan executieve functies, kan Esther je als

EXECUTIEVE FUNCTIES

mini-casus leer je hoe je naar gedrag kunt kijken, hoe je de executieve
functieproblematiek signaleert en kunt benoemen  en welke
interventies je kunt inzetten. We staan in deze workshop tevens stil bij
hoe kinderen en jeugdigen hierbij betrokken kunnen worden, en welke
belangrijke rol een gemeenschappelijke taal daarbij kan hebben.

geen ander kennis laten maken met het Breinhelden programma.  Je
leert hoe je dit programma in kunt zetten in de klas of bij de begeleiding
van groepjes. Je gaat met heel veel ideeën en inspiraties naar huis
voor het vormgeven van executieve functieversterking in jouw setting
waar je  direct mee aan de slag kunt.

FEMKE BOSMANS
Juffrouwfemke.com

Femke verzorgt twee workshops
Ronde 1: Een kennismaking met EF. 
Zijn Executieve Functies nieuw voor je, of kun je wel
even een opfrisbeurt gebruiken? Start je dag dan
met deze workshop.

Ronde 2/3: Executieve Functies en groepsvorming
Werken aan executieve functies en aan groepsvorming kunnen hand in
hand gaan. Femke laat je zien hoe je dit praktisch aan kunt pakken.

BELINDA HERREWIJN
De Praktijk 4 Kids
Executieve functies en psychische stoornissen
Vanuit haar expertise als kinder- en jeugdpsycholoog,
staat Belinda met je stil bij executief disfunctioneren
bij psychische stoornissen. Aan de hand van een 

SYLVIA GOOSSENS
Skills2Move
Bewegend leren en Executieve Functies
Bewegend leren is hot en doet tevens een beroep
op de Executieve Functies. Maar hoe weet je welke 
bewegend leer activiteiten geschikt zijn? En hoe zorg je dat je met
weinig voorbereiding en weinig materiaal toch effectief aan de slag kan
met het bewegend leren?

MARISKA BOSCH
Inspire2Teach
Mindset, dé basis om te leren
Leer mindsets beïnvloeden door te doen

Waarom lukt het leerlingen niet om executieve
vaardigheden eigen te maken? Wat is een grote  
belemmerende factor en dé basis om te leren? Mindsets! Je gaat naar
huis met praktische oefeningen en inzichten én met een brede grijns
op je gezicht.

het gaat om de ontwikkeling van executieve functies. Wil je graag
spellen in gaan zetten maar weet je nog niet hoe? Of gebruik je al veel
spellen, maar haal je er nog niet voldoende uit? Dan ben je bij ons aan
het juiste adres. We loodsen je in een hoog tempo door een stukje
theorie en laten je daarna zelf ervaren hoe het is om met spellen te
werken aan executieve functies.

HEIDI EN MARGOT
Speel je vaardig en DE Spellenwinkel Breda
Executieve Functies versterken dmv spellen
Tijdens deze speelse workshop laten we je de
meerwaarde van het gebruik van spellen zien, als 

JOANNE MUYS-BOL
JufJoanne.nl
Op weg naar het VO 
Hoe kun jij jouw leerlingen helpen om goed
voorbereid te starten op het VO? De overgang naar 

CORA HANSEN
Slimme Kleuters

Ontwerpend leren met het TASC-model
Laat jij kleuters ook graag zélf een oplossing
ontwerpen voor een probleem? Het TASC-model
biedt een mooi handvat om met de kinderen gestructureerd een
ontwerpproces te doorlopen.  Een praktische workshop  bij het
prentenboek: Haas en Mol zoeken een uitweg.

TINEKE VERDOES
Kindertalenten
Executieve functies bij beelddenkers
Bij veel beelddenkers zien een we de zo gehete
performaal-verbaal-kloof. Dit heeft mede te maken
met de EF opbouw van kinderen die in beelden denken. 

LISETTE EN MARJOLIJN
Ieder zijn talent
Executieve Functies tijdens de basisvakken
Na deze workshop kun je direct praktisch aan de slag
met executieve functies in je groep bij de reguliere 

basisvakken, zoals taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie.
Ook weet je welke executieve functie per vak vooral belangrijk is en
waar jij dus aan kunt gaan werken in jouw groep. Daarbij krijg je
praktische tips en ideeën die je direct in kunt zetten in jouw praktijk.

ESTHER MONFILS
Breinhelden

UITGEBREIDE INFORMATIE PER WORKSHOP EN AANMELDEN: WWW.ONDERWIJSWERELD-PO.NL/WINKEL

zaterdag 6 november 2021

Hoe dit in zijn werk gaat, maar vooral hoe jij er als begeleider van deze
leerlingen positief kunt bijdragen, besteed Tineke in deze workshop
aandacht. Mede door eigen ervaringen tijdens de workshop krijg jij zicht
op EF's bij beelddenkers.


