
MIDDAG-
PIZZA-

OF AVOND-
SESSIE

Sessies van maximaal 3 uur

Kleine groepen

Drie mogelijkheden...  
• middag-sessie 14:00-17:00 uur 
• pizza-sessie 17:30-21:00 uur 
 (start sessie 18:00 uur na de pizza) 
• avond-sessie 18:30-21:30 uur

in Houten (vlakbij Utrecht)

Uitnodigend tarief:  
• € 85,- voor middag- of avondsessie 
• € 95,- voor pizzasessie
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MEER WETEN?

 Ga naar WWW.HPC.NU of bel 030 636 29 09

COMMUNICATIE MET 
OUDERS (EN HUN KIND) 
VANZELFSPREKEND OF ... 
Het voeren van gesprekken 
met ouders en hun kind is een 
belangrijk onderdeel van jouw 
docentschap. Hiervoor heeft elke 
leraar/mentor vaardigheden en 
kennis nodig.

EEN EFFECTIEF 
MENTORUUR VERZORGEN, 
HOE DOE JE DAT?
Als mentor maak je kennis met en 
ga je werken met het ‘Werkboek 
Mentor van nu’ om zo jouw 
mentoruur effectief in te vullen. 

VITAAL EN ENERGIEK  
AAN HET WERK 
(ONBALANS VAN STRESS)
De gevolgen van werkstress, 
werkdruk, een burn-out zijn niet 
te onderschatten. Het is dan ook 
zaak zo snel mogelijk vitaliteit en 
energie te herwinnen. Aan het 
einde ga je met meer vitaliteit en 
energie naar huis.

EIGENAARSCHAP STIMULEREN 
DOOR EEN MEER COACHENDE 
MENTOR/DOCENT
Een sessie om als leraar meer 
een coach te worden tijdens het 
leerproces van de leerling. Waardoor 
de leerling meer eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid voor zijn 
leerproces ontwikkel en ervaart.

MEER GRIP OP WEERSTAND, 
CONFLICTEN EN GRENSOVER- 
SCHRIJDEND GEDRAG
De primaire behoefte van mensen 
is veiligheid en om deze te creëren 
hebben we enerzijds behoefte aan ons 
te verbinden met anderen. Anderzijds 
hebben we de behoefte om ons zelf 
te zijn; om ons te differentiëren en om 
grenzen aan te geven aan anderen.

EXECUTIEVE FUNCTIES  
BIJ JONGEREN STIMULEREN
In deze sessie verkennen we wat 
executieve functies zijn. Hoe je als 
leerkracht bij jongeren executieve 
functies kunt stimuleren. Hoe 
deze in te zetten in de begeleiding 
naar eigenaarschap.

MOTIVATIE EN LEREN 
BEVORDEREN MET BEHULP 
VAN DIDACTISCH COACHEN 
Hier ga je oefenen met eigen 
casuïstiek en in kleine groepjes, 
zodat feedback geven en het 
didactisch coachen meer eigen 
wordt van de deelnemers. HOE VERDER ALS EEN 

GESPREK STOKT!
Makkelijker communiceren en 
in contact komen en blijven met 
(introverte) jongeren. 
In deze zeer praktijkgerichte 
sessie ga je kennis maken met 
deze materialen/gereedschappen 
en er uitgebreid mee oefenen.

ZEG NEE TEGEN 
PESTEN BINNEN DE 
SCHOOLMUREN EN 
DAARBUITEN!
Hoe kun je als school 
en organisatie voor 
een veilige leer- en 
werkomgeving zorgen?

BEGELEIDING BIJ FAALANGST 
EN EXAMENVREES
Hier richten we ons op de ontwikkelen 
van kennis en vaardigheden om 
jongeren te leren omgaan met en 
te begeleiden bij hun faalangst en 
examenstress.

ALS DOCENT STEVIGER 
VOOR DE KLAS
Hier richten we ons op het 
ontwikkelen van je leiderschaps- 
kwaliteiten in de klas en het 
scheppen van een goed leer- 
klimaat. Verbinding tussen  
sturen en steunen is een 
belangrijk uitgangspunt.

• POSITIEVE GROEPSVORMING 
ESSENTIEEL VOOR ELKE KLAS
Aan het einde ga je met (nieuwe) 
ideeën en vaardigheden naar huis, 
zodat je jouw groepen/klassen kunt 
helpen om uit te groeien tot een 
positieve groep met een optimale 
sociale veiligheid en zelfvertrouwen.

http://WWW.HPC.NU
https://hpc.nu/over-hpc/?menu=1
http://WWW.HPC.NU

