POSITIVE DISCIPLINE
IN DE KLAS
Voor iedereen die met jonge mensen werkt in een schoolsetting en
wederzijds respect en karakterontwikkeling wil bevorderen in leerlingen.
Leerkrachten | Stafleden | Intern Begeleiders | Professionele leerlingbegeleiders
Positive Discipline in de Klas, ontwikkeld door Jane Nelsen en Lynn Lott, is een op onderzoek
gebaseerd klassenmanagement programma dat leerkrachten bekrachtigt met vaardigheden om
bij leerlingen een gevoel van gemeenschap op te bouwen, hen voor te bereiden voor een
succesvol leven en hun academische vaardigheden te verbeteren. De ervaringsgerichte
leermethode geeft jouw vaardigheden om leerlingen beter te laten samenwerken, hun
sociale vaardigheden, zelf-sturendheid, discipline en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en
wederzijds respect in de klas te hebben.

Deze interactieve tweedaagse opleiding is ontwikkeld voor leerkrachten,
stafleden, schoolmaatschappelijk medewerkers, IB-ers en iedereen die met
jonge mensen werkt en een effectieve benadering wil leren die sociaal en
emotioneel leren integreert terwijl het uitdagend gedrag in de klas en op
school vermindert.

Deelnemers aan de opleiding:
✓ Leren praktische tools voor het aanleren van zelfdiscipline, het vergroten
van de intrinsieke motivatie van leerlingen, het bouwen van goede relaties
met en tussen leerlingen en het creëren van een klimaat in de klas dat
academisch leren vergroot
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✓ Krijgen inzicht in uitdagend gedrag in de klas, en effectieve manieren hoe
hier tegelijk vriendelijk én vastberaden op te reageren
✓ Worden bekrachtigd om klassenoverleg te gebruiken om belangrijke
sociale en levensvaardigheden te onderwijzen, zoals verantwoordelijkheid,
probleemoplossende vermogens, empathie en het vergroten van
samenwerking en wederzijds respect in de klas.
Positive Discipline in de Klas materialen gaan hand in hand met het Positive
Discipline Ouders/opvoeders programma dat op uw school onderwezen kan
worden om de verbinding tussen school en ouders te vergroten.

Meer informatie en
inschrijven:
positivedisciplinenederland/
opleidingen

Voor iedereen die met jonge mensen werkt in een schoolsetting en
wederzijds respect en karakterontwikkeling wil bevorderen in leerlingen.

LEERDOELEN
➢ De motivatie voor verkeerd gedrag begrijpen en leren
hoe op een respectvolle manier verandering te
bemoedigen zodat de problemen opgelost worden
➢ In staat zijn de vier verkeerde doelen die leiden tot
misdragingen te identificeren.
➢ Leren hoe leerlingen te bemoedigen en grenzen te stellen
op een tegelijkertijd vriendelijke en vastberaden manier.
➢ Tools te leren om een klas effectief te leiden gebaseerd op
samenwerking en wederzijds respect in plaats van
controle.
➢ Leren hoe de Acht bouwblokken voor effectief
klassenoverleg te onderwijzen aan leerlingen.
➢ Leren hoe levensvaardigheden zoals zelfdiscipline,
verantwoordelijkheid, samenwerking,
probleemoplossende vaardigheden etc. te onderwijzen
zodat leerlingen kunnen samenwerken en succesvol leren
in de klas.
➢ Een nuttige set probleemoplossingsstappen aanleren voor
de echt ‘moeilijke’ problemen.
➢ Een dieper begrip hebben van menselijk gedrag en wat
positieve verandering motiveert.
➢ Naslagmateriaal hebben voor toekomstig gebruik..

DATUM 7 & 8 september 2019
Zaterdag 10 uur - tot zondag 17 uur
LOCATIE
Conferentieoord de Poort
Groesbeek, Nederland
KOSTEN OPLEIDING: € 475
(Incl. Positive Discipline in the Classroom boek
(engels), Positive Discipline in de Klas readers
voor de leerkracht en voor begeleiders. Incl.
BTW en certificeringskosten)

Logies en maaltijden boek je bij
inschrijving erbij. Kosten zijn afhankelijk
van gekozen kamer.
INSCHRIJVING:
positivedisciplinenederland.nl/opleidingen

POSITIVE DISCIPLINE
✓ Helpt kinderen om zich verbonden te voelen (erbij te horen en van betekenis te zijn)
✓ Is respectvol en bemoedigend voor alle betrokkenen (vriendelijk en vastberaden tegelijk)
✓ Is effectief op de lange termijn (het leert na te denken over wat het kind denkt, voelt en besluit over
zichzelf en de wereld – en wat hij in de toekomst moet doen om te overleven en succesvol te zijn)
✓ Leert belangrijke sociale vaardigheden en vaardigheden voor het leven (respect, problemen oplossen,
samenwerken als ook vaardigheden om thuis, op school en overal bij te dragen.
✓ Nodigt kinderen uit om te ontdekken hoe capabel ze zijn (bemoedigt het opbouwende gebruik van
persoonlijke invloed en autonomie)

