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Aanmelding seminar “Puberbrein en onderwijs”
Op donderdag 3 oktober 2013 van 9.00 – 17.00 uur wordt het project puberbrein
afgesloten met het het seminar “Puberbrein en onderwijs” .
Naast boeiende lezingen in het ochtendprogramma, zijn er in de middag workshops
van collega’s die hun opbrengsten laten zien, waar je de andere dag in jouw lessen
mee aan de slag kunt. Het seminar staat open voor externen en alle docenten van
unit Tessenderlandt, de Rooi Pannen en Radiuscollege.

Voor Tessenderlandt is het seminar een van de studiedagen voor docenten in het schooljaar 2013 –
2014. Dat betekent dat van iedere docent wordt verwacht dat hij/zij zich inschrijft en keuzes maakt voor
lezingen en workshops via de website http://puberbrein.helixworks.eu/.

Van 6 naar 10 leerbreinprincipes.
Het project puberbrein is gestart met de 6 leerbreinprincipes van Brein Centraal Leren. In de afgelopen 3
jaar heeft de werkgroep HRM een visie op de puberbegeleiding afgerond. Door zowel de inzichten van de
“oude” leerpsychologen als de inzichten van de huidige neurobiologie te combineren is de werkgroep tot
10 essentiële leerbreinprincipes gekomen. Deze leerbreinprincipes zijn een model voor het vormgeven
van onderwijs en begeleiding aan pubers.
Hieronder tref je de iconen van de 10 leerbreinprincipes met bijbehorende verklaring in willekeurige
volgorde aan. Welk icoon hoort bij welk leerbreinprincipe? Oplossing via scoreformulier sturen naar
therman@tessenderlandt.nl
Onder de inzenders met de goede oplossing verloten we een VVV-bon van € 25,1
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veilheid en relatie
krachtige leeromgeving
sturing en structuur
feedback
focus
co-creatie/samenwerken
voortbouwen
nieuwsgierigheid
herhalen
zintuiglijk rijk
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Scoreformulier
icoon
antwoord
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*Het visiestuk van de werkgroep HRM zal in zijn definitieve vorm na de zomervakantie beschikbaar zijn

De redactie wenst iedereen een prettige zomervakantie
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