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Verdieping in de menskunde: de constitutietypes

Constitutietypes als handvat en instrument bij het kijken naar en omgaan met kinderen in de kleuter- en lagere school, met Dr. Edmond
Schoorel, op zaterdagvoormiddag 13 en 20/01/2018, Berchem info

Omgaan met moeilijk gedrag op basis van inzichten uit de traumapedagogie

Kijken naar de uitdrukking van trauma bij kinderen en jongeren en hoe we daar pedagogisch mee kunnen omgaan. Studiedag met Bernd
Ruf en collega’s, op 27/01/2018, Berchem info

Klasdag zorg

Inhoudelijk verdiepend en concreet aan de slag met het zorgbeleid in de scholen op niveau 0 en 1 van het zorgcontinuüm, met Saskia
Barkmeijer, op 23/01/2018, Antwerpen info

Klasdagen kleuterleraren: kinderen waarnemen

Fenomenologisch waarnemen, objectief beschrijven en inlevend begrijpen, met Klaar Aerts, Ann Cuyvers, Ianthe Lauwaert, op 12, 19 en
26/01/2018 (voor kleuterleraren), op 23/02/2018 (voor peuterleraren), Antwerpen info

Sociaal competent door kunstzinnig werk

Een kennismaking met kunstzinnige sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren (KICK), met Thea Giesen en Marijke de Mare,
op zaterdagvoormiddag 10/03/2018, Berchem info

Helende verhalen

Moeilijk gedrag en uitdagende situaties transformeren met de hulp van helende verhalen, met Susan Perrow, avondvoordracht op
16/03/2018, studiedag op 17/03/2018, Berchem info

Zorg(en) delen met ouders: de kracht van een goed gesprek

Nascholing voor zorgleerkrachten, -coördinatoren en voor ieder die zich wil oefenen in het ‘zorggesprek’ vanuit inzicht, met Pia Leurs op
zaterdagvoormiddag 03/03/2018 en 28/04/2018, Berchem info

Openbare reflectiedag voor leraren SO
met Gert Biesta, op 13/03/2018, Brugge info

Paasconferentie

Driedaagse voor mensen die zich verbonden voelen met de steinerpedagogie, op 11, 12 en 13/04/2018, Lier info
opleiding kleuterschool

Uitdagingen en mogelijkheden bij het werken met een gemengde leeftijdsgroep
met Klaar Aerts, op maandagnamiddag 15 en 22/01/2018, Gent info
opleiding lagere school

Ademend lesgeven

Bewust omgaan met ritme en afwisseling in de klas, met Johannes Barkmeijer, op maandagnamiddag 15 en 22/01/2018, Gent info
nascholing middelbare school

Leraren seminarie voor waldorf pedagogie

De PBD beveelt de internationale vakspecifieke nascholing aan uit het aanbod van het lerarenseminarie voor Waldorfpedagogie info
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