
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoefte aan uitwisseling? 

samen leren & relativeren 

Dit zeggen anderen over DOEN! 

Delen van 

kennis over 
gedrag en 
interactie 

 

Onderzoeken 

hoe je passend 
gedrag kunt 
stimuleren 

 

Ervaringen 

met 
elkaar 
delen 

 

Nuttig, omdat 

je er morgen 
mee aan de 
slag kunt! 

 

Interesse? 
Mail voor donderdag 26 augustus 2021 naar doen@snapsynaps.nl 

 
 

Dit is DOEN! 

mailto:doen@snapsynaps.nl


Gedrag is overal, in alles verweven. Het is een vorm van communicatie. Iets vertellen zonder 

gesproken taal, omdat je wellicht nog niet weet hoe je iets met woorden duidelijk kunt 

maken. De vraag hierbij is of de ander jouw gedrag begrijpt zoals je dat bedoelt en hoe 

daarop wordt gereageerd. 

Op school, in de klas en op het speelplein zien we gedrag, actie en reactie. De leerkracht is de 

professional die de achterliggende redenen van het gedrag van de kinderen herkent en 

begrijpt. Die reageert en handelt...toch? Dit is de ene keer makkelijker dan de andere. Er is 

geen handleiding. Het is een puzzel waarvan je er soms 25 in je klas hebt. Of 30. 

 

Met elkaar weten we meer. Samen hebben we een berg aan ervaringen: positieve, negatieve, 

leuke, verdrietige en misschien ook wel hartverwarmende. Door uit onze scholen te komen 

en te praten over ons dagelijks onderwijs -onze leerlingen in alle schakeringen- kunnen we 

relativeren en van elkaar leren. Tips & tricks uitwisselen. Maar vooral, met energie 

terugkomen op school. DOEN! biedt deze mogelijkheid. 

 

DOEN! draagt bij aan het herkennen en versterken van je eigen kracht als leerkracht.  

DOEN! staat voor Delen, Onderzoeken, Ervaren & Nuttig!  

DOEN! wil vooral praktisch zijn. Je kunt het morgen in je groep toepassen.  

 

DOE je mee? Geef je voor één van deze rondes op. Er is plek voor maximaal 8 personen.  

Samenwerkingsverband Waterland maakt het mogelijk kosteloos deel te nemen.  

 

Wanneer? 

1e ronde 2021-2022 

Kennismakingsbijeenkomst: woensdag 8 september 2021 

Bijeenkomst 2: woensdag 6 oktober 2021 

Bijeenkomst 3: woensdag 10 november 2021 

Bijeenkomst 4: woensdag 8 december 2021 

 

2e ronde 2021-2022 

Kennismakingsbijeenkomst: woensdag 26 januari 2022 

Bijeenkomst 2: woensdag 16 maart 2022 

Bijeenkomst 3: woensdag 13 april 2022 

Bijeenkomst 4: woensdag 25 mei 2022 

 

Waar? 

Een centrale plek in Purmerend 

We werken aan een overlegruimte die zo ‘corona-proof’ mogelijk is (dus afstand houden, 

ventilatie, desinfecteermiddelen, etc.). 

 

Hoe laat? 

15:30-17:00 uur 

 

Tot dan!  

Elles Jansen en Marloes Hartman  


