
 
Informatieavond  

Basisschool de Vonder, Moergestel 
Woensdag 28 januari 2015 

 

Programma: 

19:30   Inloop  

 

20:00  Start eerste ronde workshops/lezingen 

 

20:45  Wisselen 

 

21:00  Start tweede ronde workshops/lezingen 

 

Op woensdagavond 28 januari organiseert basisschool de Vonder een informatieavond. 

Op deze avond worden er verschillende workshops/lezingen aangeboden die interessant 

zijn voor ouders, leerkrachten, studenten en andere personen die met onderwijs en 

opvoeding te maken hebben. Middels deze uitnodiging willen we u van harte uitnodigen 

om bij deze avond aanwezig te zijn.  

 

 
Aanmelden doet u online. Door op bovenstaande knop te klikken, komt u op een website 

waar u zich kunt inschrijven. Inschrijven gebeurt per persoon.  

U kunt meerdere workshops per ronde kiezen. We zorgen er voor dat u iedere ronde bij 

één van uw voorkeuren wordt ingedeeld.  

Enkele workshops worden één keer aangeboden.  

Workshops die het maximaal aantal deelnemers bereikt hebben, worden van de website 

verwijderd.  

De omschrijvingen van alle workshops vindt u bij deze uitnodiging. 

We hopen u allemaal te mogen ontvangen op 28 januari! 

 

 

 
 

 
 

 

http://vonder.liamtjoa.nl/


ADHD 
Door:   Hannelore Camps, ADHD deskundige 

Inhoud: 

Er is al veel bekend over ADHD. Toch loopt het nog lang niet op rolletjes.  

Mijn naam is Hannelore Camps. Ik ben ADHD deskundige.  

Ik ga je meenemen in het brein van een kind met ADHD. Met name neem ik jullie mee 

naar de oorzaak van het specifieke ADHD gedrag en laat ik jullie inzien dat wanneer je de 

oorzaak begrijpt het eigenlijk heel eenvoudig kan zijn om oplossend te gaan denken.  

Ik ga extra in op de problemen van kinderen met ADHD in het basisonderwijs.  

Doordat ik ADHD van een totaal andere kant belicht zal het voor vele nieuwe informatie 

bevatten. 

 
Ouderbetrokkenheid 
Door: Marscha Kuijpers, leerkracht basisschool de Vonder en Teun Brand, 

onderwijskundig teamleider basisschool de Vonder 

Inhoud: 

Ouderbetrokkenheid is één van de punten waar basisschool de Vonder veel mee bezig is. 

We krijgen soms feedback van ouders over zaken die we anders of beter aan zouden 

kunnen pakken. Marscha Kuijpers en Teun Brand willen graag met ouders en andere 

geïnteresseerden in gesprek om te bekijken waar kansen liggen voor de school.  

Workshop wordt alleen de eerste ronde aangeboden. 

 

Rouwverwerking 
Door:   Karin Schellekens, Ethilon. 

Inhoud: 

Tijdens deze workshop wordt u uitgelegd hoe de rouwverwerking bij kinderen verloopt. 

Er wordt gesproken over het overlijden van naasten, maar ook over het doodgaan van 

een huisdier. Welke impact heeft dit op een kind. Daarnaast krijgt u tips hoe u daar mee 

om kunt gaan. 

Uiteraard is er ook tijd om uw vragen te beantwoorden. 

 

Relaties en seksualiteit  
Door:   Floortje Lagendijk, GGD Hart van Brabant 

Inhoud:  

Wat is het verschil tussen jongetjes en meisjes? Waar komen baby’s vandaan? En waar 

komen al die haren opeens vandaan? Vragen die u misschien al eens gehoord heeft of…. 

die misschien nog gaan komen. Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken en dus ook 

op relationeel en seksueel vlak. Het gaat hierbij over de lichamelijke veranderingen en/of 

voortplanting maar ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Zaken waar 

u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar waar kinderen ook op andere plekken 

mee in aanraking komen, zoals in de media, op straat en op school.   

Tijdens deze workshop gaan we met elkaar kijken wat de ontwikkeling is van kinderen en 

hoe we met bepaalde situaties om kunnen gaan.   

 

Gezonde voeding 
Door:   Annelien van Baast  

Inhoud: 

We horen steeds vaker dat gezonde voeding zo belangrijk is. Maar wat is dat nu 

eigenlijk? Niet alleen de voedingsstoffen die we binnen krijgen zijn belangrijk maar ook 

ons voedingsgedrag. Welke rol speelt voeding bij u thuis en wat geeft u u kinderen mee 

als het om gezonde voeding gaat. Samen gezellig aan tafel of even snel tussendoor?   

Tijdens deze workshop gaan we in op wat belangrijk is in een gezond voedingspatroon en 

op de voorbeeldrol die u als ouder heeft. 

 

 
 



Pesten 
Door: Charlotte de Meester, leerkracht basisschool de Molenhoek en 

gedragsexpert Stichting BOOM 

Inhoud: 

Pesten…wat te doen wanneer uw kind er mee te maken krijgt? Welke factoren dragen bij 

aan het voorkomen, verminderen en stoppen van pesten en vooral: wat is hierin uw rol 

als ouder.  

Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over de do’s en don’ts!   

Voor wie: 

Een workshop voor iedereen voor wie pesten een belangrijk thema is!  

 

Passend onderwijs 
Door: Yvonne Hoozemans en Guusje van Dongen, consulenten 

samenwerkingsverband passend onderwijs ‘Plein 013’ 

Inhoud: 

Passend Onderwijs 

Tijdens deze presentatie zal worden ingegaan op de betekenis van de start van Passend 

Onderwijs in onze regio.  

Twee consulenten van ons samenwerkingsverband Plein 013 zullen u informeren over het 

hoe en waarom van Passend Onderwijs. 

Zij zullen uitleggen wat dit betekent voor de kinderen, de ouders en de school.  

Er zal worden ingegaan op wat de Zorgplicht inhoudt en er wordt stilgestaan bij welke 

extra ondersteuning er geboden kan worden bij kinderen die daarop zijn aangewezen.” 

 

Wereldoriëntatie op de Vonder en de rol van ICT hierin 
Door: Sandra van Strijdhoven, leerkracht en ICT-er basisschool de Vonder 

en Bertrand Verhelst, leerkracht en ICT-er basisschool de Vonder 

Inhoud: 

We zijn op de Vonder gestart met een andere aanpak van wereldoriëntatie 

(natuur/aardrijkskunde/geschiedenis), waarbij we vooral de betrokkenheid van de 

kinderen willen vergroten. Tijdens deze presentatie willen we laten zien hoe dit in de 

praktijk in zijn werk gaat. Tevens laten we wat ICT-toepassingen zien.  

Workshop wordt alleen de eerste ronde aangeboden. 

 

 

Kanjertraining 
Door: Barend Doedee, IB’er en directielid basisschool de Vonder en Bregje 

Klinckenberg, IB’er basisschool de Vonder 

Inhoud: 

Wij (Barend Doedee en Bregje Klinckenberg) zijn, naast IB-ers, ook de Kanjertrainers 

van de school.  

Het voornaamste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een 

ander leert denken. De Kanjertraining geeft namelijk handvatten in sociale situaties.  

Binnen deze training worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. 

De Kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen 

vertonen.  

Tijdens de trainingen maken we gebruik van petten (wit, geel, rood en zwart). Deze 

petten symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. 

Aan de hand van theorie en voorbeelden laten we U de kanjertraining ervaren! 

Workshop wordt alleen de tweede ronde aangeboden. 

 

 
 

 
 



Ontwikkelingsgericht werken 
Door: Helga Hehemann, leerkracht groep 1-2 basisschool de Vonder en 

Lotte de Kroon, leerkracht groep 1-2 basisschool de Vonder 

Inhoud: 

In de groepen 1 en 2 van basisschool de Vonder wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Ze 

werken met thema’s, leerkrachten observeren veel, er wordt veel gedifferentieerd. Wat 

houdt dit precies in? In deze workshop geven twee leerkrachten uit de onderbouw een 

kijkje in de keuken.  

Workshop wordt alleen de eerste ronde aangeboden. 

 

Kinderen en nieuwe (sociale) media 
Door: Bernolf Kramer is docent onderwijskunde en filosofie aan de Fontys 

Hogeschool Kind en Educatie (Pabo Tilburg) met als specialisatie 

Kind, Leren en Media en 21st. century skills. 

Inhoud: 

Kinderen zijn weliswaar ‘technologiegericht’, maar niet vanzelfsprekend 

‘technologievaardig’. Hoe leren we onze kinderen interactieve media te gebruiken? Welke 

vaardigheden moeten ze ontwikkelen als voorbereiding op hun toekomst? Welke kansen 

liggen er en van welke risico's moeten ze weten? Kortom: een praktische workshop vol 

inspiratie, tips en ideeën, waarmee je als ouder of leraar direct aan de slag kunt. 

 

Continue verbeteren: positieve benadering en doelen  

stellen met kinderen 
Door: Joyce Mestrum, leerkracht groep 8 basisschool de Vonder 

Inhoud: 

Na iedere zomervakantie staan leerkrachten weer voor de mooie taak om met hun 

nieuwe klas tot afspraken te komen. Deze afspraken zijn nodig om het schooljaar gezellig 

en goed te laten verlopen voor kinderen en hun leerkracht(en).  

Dit jaar hebben de leerkrachten op De Vonder dat op een manier gedaan waarbij de 

inbreng en de betrokkenheid van de kinderen centraal stond. Daardoor heeft iedere klas 

nu eigen gemaakte groepsafspraken. Het mooie aan deze afspraken is dat ze stuk voor 

stuk positief geformuleerd zijn. Afspraken als: ‘je mag niet rennen door de school’, zijn 

verleden tijd! We hebben de afspraken zo gemaakt, dat duidelijk is wat we wel van 

elkaar verwachten. Een stuk positiever dus! Door deze manier van werken, zien we dat 

kinderen meer gemotiveerd zijn om ze daadwerkelijk na te komen. 

Tijdens deze workshop ziet u via welke methode de groepsafspraken gemaakt zijn. Maar 

ook hoe de afspraken blijven leven bij de kinderen. U krijgt dus een kijkje in de keuken 

van de leerkrachten van De Vonder.  

Workshop wordt alleen de tweede ronde aangeboden. 

 

 

Vragen of opmerkingen? Mail info.devonder@stgboom.nl 
 

mailto:info.devonder@stgboom.nl

