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Audit
Op 14 juni komt een externe auditcommissie tussentijds het project puberbrein beoordelen. Deze
auditcommissie zal zijn bevindingen voor de zomervakantie rapporteren. Deze tussentijdse beoordeling
kan leiden tot aanpassingen van het project. De audit commissie spreekt met management, docenten en
leerlingen.

Kijk in je brein
Het blad VIVES, een vakblad die schrijft over toepassingen van ict in het onderwijs, heeft in zijn laatste
publicatie van 12 mei, de website “Kijk in je brein” beoordeeld. Hun beoordeling kun je hieronder lezen.
“Kijk in je brein” is een heel leuke en nuttige manier voor leerlingen om meer over het brein te leren. Er
is een combinatie gezocht tussen actief bezig zijn en informatie.. De docenten- en leerlingenlesmodules
zijn goed, alleen zullen leerlingen snel kijken bij de docentenversie. Dit zou beter achter een
inlogschermpje geplaatst kunnen worden. Deze website www.kijkinjebrein.nl is een superleuk en zeker
bruikbaar initiatief.
Kijk ook eens bij www.vives.nl voor andere interessante, bruikbare programma’s.

Nieuw boek Eveline Crone
Eveline Crone heeft een nieuw boek geschreven: Het sociale brein van de puber. In dit boek gaat ze in op
het grote belang dat pubers hechten aan erbij horen. Ze gaat in op vragen als: Waarom zijn pubers zo
gevoelig voor groepsdruk en zoeken ze de grenzen op, bijvoorbeeld met drinken? Waarom maken ze zich
zo druk over precies de goede kleren, maar zijn ze zo laks in het nakomen van afspraken en het maken
van schoolwerk? Kunnen ouders of leraren daar enige invloed op hebben?

Nieuwe website project puberbrein
Er is een volledige nieuwe website voor het project puberbrein gemaakt: www.puberbreinbreda.nl .
Je kunt daar filmpjes, documenten en alle voorgaande uitgaven van de puberbrein flits vinden.

40 euro winnen? Stuur je les(sen) rond activerend werkvormen in

