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Win een VVV-bon van 40 euro
Op 14 april tijdens de studiedag van de unit Tessenderlandt heeft Gerjanne Dirksen van Brein Centraal
leren (BCL) een interactieve workshop gegeven over de ontwikkeling van het puberbrein. Daarbij heeft ze
laten ervaren hoe je in je onderwijs en je begeleiding van pubers kunt inspelen op pubergedrag. Denk
daarbij aan de 6 breinprincipes, de invloed van positieve feedback op de leerresultaten, het stimuleren
van de ontwikkeling van fixed mind naar groei-mindset. Kijk voor het opfrissen van je kennis op
http://www.bclinstituut.nl/ (klik op de link met de Controltoets ingedrukt).
In de vorige Puberbreinflits heb ik ook nog gewezen op de website http://www.breingeheimen.nl/ (klik
op de link met de Controltoets ingedrukt).
Het is een website over een methode die voor VO en MBO is ontwikkeld op basis van de kennis over het
puberbrein. Je kunt er materiaal voor MAVO, HAVO, VWO, Gymnasium maar ook voor VMBO basis,
kader en de gemengde leerweg in vinden.
Nog een tip voor een boek. De titel is “De ontdekking van het puberbrein” (ISBN 9789074233897). Het is
een vertaling van Jan van Damme van het boek “The secret of the Teenage Brain” van Sheryl Feinstein. In
dit boek vind je, naast de beschrijving van de ontwikkeling van het puberbrein, veel pedagogische en
didactische tips die direct bruikbaar zijn.

De uitdaging
Tot eind van het schooljaar kan iedereen in beeld en/of op schrift bij de redactie concrete voorbeelden
indienen van activerende werkvormen of succesvolle begeleidingsactiviteiten waarvan duidelijk is dat ze
gebaseerd zijn op de kennis van de ontwikkeling van het puberbrein.
In september zullen drie bijdragen worden genomineerd. Eind september wordt de prijswinnaar bekend
gemaakt. De jury bestaande uit het management van de unit Tessenderlandt zal vooral letten op de
directe toepasbaarheid van de bijdrage in het directe werk met leerlingen.

Experimenteer in je klas en maak kans op een VVV-bon van € 40,--

