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Eerst een filmpje. Klik op onderstaande link.
http://www.leraar24.nl/video/2953
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

Terugblik op 19 september en 5 oktober
Beide bijeenkomsten zijn druk bezocht en we hebben positieve reactie gehad van de deelnemers. De
werkgroep onderwijs zal de feedback op de 4 basiscompetenties de komende maand verwerken en een
tweede versie aanbieden.
De responsgroep beleid liet weten bij monde van de voorzitter dat ze aangenaam verrast waren door
wat er tot nu toe al in de deelprojecten en werkgroepen is gerealiseerd. Presentaties worden op de
website gezet

Breinatelier
Op 26 september jl. is de eerste van vier breinateliers gehouden. Deelnemers aan de ateliers zijn
collega’s die betrokken zijn bij de deelprojecten VMBO en MBO. De breinateliers zijn bedoeld om in de
dagelijks lespraktijk te experimenteren met de leerbreinprincipes. In dit atelier zijn drie subgroepen
gevormd om een les te ontwikkelen om de plasticiteit van de hersenen met leerlingen aan de orde te
stellen. Er is een groep die dat gaat doen aan de hand van een animatie, een groep die dat doet in de
vorm van een Tell Sell reclame en een groep die dat gaat doen aan de hand van het spelletje Hints. In het
breinatelier op 9 november wordt hieraan verder gewerkt.

Website
Josée en Theo zijn hard aan het werk om op de website van de Tessenderlandt unit onder het tabblad
Puberbrein via beeld en documenten het project puberbrein voor iedereen zichtbaar te maken. Kijk
maar eens wat er nu al opstaat:
http://www.tessenderlandt.nl/TessenderlandtUnit/Puberbrein/Projectinbeeld/tabid/493/Default.aspx

Studiedag 15 februari 2012
Op deze studiedag van de Tessenderlandt unit zal in het ochtendgedeelte in het teken staan van het
project Puberbrein. Er wordt gedacht aan workshops rond het puberbrein. De deelprojecten en
werkgroepen zullen daar acte de presence geven., maar we denken ook aan workshops van bedrijven.
We zijn benieuwd wat er bij docenten leeft aan ideeën voor workshops rond het puberbrein. Stuur een
mail naar therman@tessenderlandt.nl als je een idee hebt.

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

