Realiseer je je invloed op de
leerling. Je positieve
feedback heeft positieve
invloed op leerprestaties
van leerlingen

Puberbrein als innovatiekans
Bied inspiratie. Deel je
enthousiasme over je vak
met leerlingen. Dat
bevordert een goed
leerklimaat.

Herinnering aanmelding seminar “Puberbrein en onderwijs”
Om het geheugen nog even op te frissen
Op donderdag 3 oktober 2013 van 9.00 – 17.00 uur wordt het project puberbrein
afgesloten met het seminar “Puberbrein en onderwijs” .
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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/.
Hoe eerder je je aanmeldt hoe meer keuze !!!!

Nieuwe series breinateliers.
Het komende schooljaar starten er 2 series breinateliers. Er wordt een serie op de locatie Radiuscollege
en een serie op locatie van Riebeecklaan 2 uitgevoerd. De breinateliers geven praktische mogelijkheden
om je onderwijs en begeleiding te baseren op de 10 leerbreinprincipes.
In elke serie is er plaats voor 8 docenten Radiuscollege en 8 docenten van de unit Tessenderlandt
De data en tijden van serie 1 op Radiuscollege zijn op de maandagen van 15.30 – 19.30 uur
•
30 september 2013
•
28 oktober 2013
•
25 november 2013
•
13 januari 2014
De data en tijden van serie 2 op van Riebeecklaan 2 zijn op de maandagen van 15.30 – 19.30 uur
•
27 januari 2014
•
24 februari 2014
•
31 maart 2014
•
19 mei 2014
Voor beide series aanmelden bij therman@tessenderlandt.nl.
Voor ervaringen met de breinateliers van de voorafgaande jaren informeer bij collega’s.

De redactie wenst iedereen een leerzaam en boeiend schooljaar

