
Programma

Over Tim Post*

Volgende netwerkbijeenkomst overgang PO-VO

14.45-15.00 uur  Inloop

15.00-15.15 uur  Welkom

15.15-15.45 uur  Spreker Tim Post over de levensvaardigheid    

 nieuwsgierig zijn

15.45-16.45 uur  Met elkaar aan de slag over hoe nieuwsgierig te zijn en hoe  

 dit in te zetten bij een succesvolle overgang van PO naar VO

16.45-17.00uur   Afsluiting, met korte samenvattende theatervoorstelling   

 van jongeren en voor eenieder het boek Leer je kind   

 kennen van Jelle Jolles

Dinsdag 14 maart 2023 | 15.00-17.00 uur

Dan zal Jelle Jolles hoogleraar, neuropsycholoog en schrijver van het boek Tienerbrein en Leer je kind kennen, spreken over het 

functioneren van het tienerbrein en het coachen in het levensvaardig(er) worden in de leeftijd 10-14 jaar. 

De volledige uitnodiging hiervan volgt in januari 2023. 

• Vanuit de inhoud de overgang tussen PO en VO voor jongeren verbeteren 

• Verbinden en elkaar leren kennen

• Ons laten inspireren door gastsprekers

• Met elkaar aan de slag over hoe jongeren en elkaar te coachen 

levensvaardig zijn

• Het nieuw leven inblazen van het BOVO-overleg, voor organisatorische – 

en samenwerkingsvraagstukken

WA A R D E VO L L E  K E N N I S

V E RTA L E N  N A A R DE  P R A KT I J K

S A M E N  L E RE N  E N  O N T W I K K E L E N

‘Levensvaardigheden’ 
is een project van Samen voor Ryan, 

gemeente Steenwijkerland

N E T W E RK B I J E E N KOM ST E N  OV E RG A N G  P O  –  VO
8 NOVEMBER 2022   |    15.00 – 17.00 UUR   |    DE MEENTHE

georganiseerd door het project Levensvaardigheden

Wat kan jij als leerkracht groep 7/8 of docent klas 1/2 morgen in het contact met 

jongeren inzetten om de levensvaardigheden te vergroten, zodat zij een succesvolle 

overgang kunnen maken van PO naar VO?

Maar is nieuwsgierigheid niet al in elke jongere aangeboren? Hoe stimuleer je nieuwsgierigheid in jongeren?  
En wat betekent zulk onderwijs voor onszelf als professionals? En hoe zet je nieuwsgierigheid in wanneer we 
het hebben over het verbeteren van de overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs?  
Dr. Tim Post gelooft in het scheppen van een klascultuur waarin jongeren allereerst het belang en het plezier leren inzien van nieuwsgierig 

denken bij alle vakken op school.

* Leerkrachten van de Ark, Lisdodde en de Bernard (Steenwijkerland) of Ichthus en Wijngaard (Zwartewaterland) van Accrete die al uitgebreide training van Tim Post hebben gehad, 

mogen zelf bepalen of zij om 15.00 uur of om 15.45 uur aansluiten. In het programma vanaf 15.45 uur is jullie kennis en kunde over nieuwsgierig zijn in de praktijk erg welkom!

Mocht je geen leerkracht 7/8 of docent 1/2 zijn, maar wel graag deel willen nemen? Mail dan even naar levensvaardigheden@samenvoorryan.nl.

Extra voor geïnteresseerden: Woensdag 18 januari 2023, 15.00-17.00 uur (locatie volgt nog), een masterclass over het stimuleren 

van nieuwsgierigheid. Tim Post geeft in deze masterclass verdieping op dat wat hij tijdens de netwerkbijeenkomst heeft verteld.  

Bij interesse mailen naar levensvaardigheden@samenvoorryan.nl.

Voor ouders:  Woensdag 16 november 19.30-21.30 uur in de Meenthe, een bijeenkomst over hoe je als ouder/verzorger je kind kunt stimuleren 

om nieuwsgierig zijn te zijn. Uit de onderzoeken van Tim Post blijkt namelijk dat ouders/verzorgers hier een belangrijke rol en bijdrage in hebben.  

Graag bieden we ouders/verzorgers en professionals vanuit Samen voor Ryan dezelfde informatie aan om jongeren zo optimaal mogelijk te stimuleren in 

hun ontwikkeling. Bij interesse mailen naar levensvaardigheden@samenvoorryan.nl.
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