NASCHOLINGSAANBOD
Secundair Onderwijs
Schooljaar 2018-2019
www.pedic.be – www.vicoginschrijvingen.be

Aanbod voor doelgroepen – dagen van …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag armoede en onderwijs op dinsdag 2 oktober 2018
Dag van het Nederlands voor 1ste graad b-stroom op vrijdag 12 oktober 2018
Directiecongres secundair onderwijs van 16 tot en met 18 oktober 2018
Dag van de mentor op donderdag 15 november 2018
Dag van het M-decreet: gekleurde zorgverhalen op dinsdag 27 november 2018
ICT-tweedaagse van 13 tot en met 14 december 2018
Dag van de mode op maandag 17 december 2018
Dag van de moderne, vreemde talen op woensdag 23 januari 2019
Dag van het ondersteunend personeel op donderdag 7 februari 2019
Tweedaagse van het middenkader van 26 tot en met 27 februari 2019
Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding op donderdag 28 maart 2019

Daarvoor kan pas ingeschreven worden via www.vicoginschrijvingen.be van zodra de folder met meer informatie
wordt gepubliceerd via de digitale nieuwsbrief PEDIClicks.

Individugericht aanbod

•

Kagan Coöperatieve Leerstrategieën voor Moderne Vreemde Talen - PN126SO/1819
Woensdagen 14 november 2018 en 27 februari 2019 van 09.30 uur tot 16.00 uur

•

Writing your way through English part 2 - PN134SO/1819
Woensdag 26 september 2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur

•

Kagan Coöperatieve Leerstrategieën voor Moderne Vreemde Talen - PN126SO/1819
Woensdagen 14 november 2018 en 27 februari 2019 van 09.30 uur tot 16.00 uur

•

Cracking Song Lyrics - PN162SO/1819
Dinsdag 26 februari 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Kagan Coöperatieve Leerstrategieën voor Moderne Vreemde Talen - PN126SO/1819
Woensdagen 14 november 2018 en 27 februari 2019 van 09.30 uur tot 16.00 uur

•

Kwantumfysica in de klas?! Een geïntegreerde aanpak van de module kwantummechanica
vertrekkend vanuit trillingen en golven - PN135SO/1819
Woensdag 28 november 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Islam en Christendom in de Middeleeuwen: wederzijdse invloeden en polemieken - PN138SO/1819
Woensdag 13 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Fake news? Bekijken we het nieuws kritisch genoeg? - PN191SO/1819
Vrijdag 15 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Bibliodrama of hoe een verhaal tot leven komt - PN115NI/1819
Vrijdag 18, woensdag 30 januari 2019 & woensdag 13 maart 2019 telkens van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

De Kracht van de Stilte - PN127NI/1819
Vrijdag 25 januari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Islam en Christendom in de Middeleeuwen: wederzijdse invloeden en polemieken - PN138SO/1819
Woensdag 13 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Godly Play - speels en vernieuwend - PN136NI/1819
Donderdag 21 maart 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Games programmeren met SCRATCH - PN140NI/1819
Maandag 10 december 2018 van 09.00 uur tot 16.00 uur

•

Excel 2016 voor beginners - PN161SO/1819
Woensdagen 6, 13, 20 en 27 februari 2019 telkens van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

De positionele leesmethode bij poëzie - PN139SO/1819
Maandag 11 februari 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Dans en ZILL - PN044NI/1819
Woensdag 23 januari 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Dansen met mentaal beperkte kinderen/volwassenen - PN171NI/1819
Woensdag 20 februari 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Verken je eigen lieve lijf met YOGILATES - PN131SO/1819
Woensdag 27 maart 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Flipping the classroom: theorie en praktijk: hoe filmpjes en online testen maken - PN116SO/1819
Woensdag 16 januari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Meer leesplezier in de tweede en derde graad basisonderwijs en de eerste graad van secundair
onderwijs! Meer lezen, beter in taal! - PN017NI/1819
Dinsdag 27 november 2018 van 09.30 uur tot 15.30 uur OF dinsdag 5 februari 2019 van 09.30 uur tot 15.30
uur

•

Leesplezier en nieuwe media: een mooi huwelijk - PN145SO/1819
Woensdag 13 maart 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Verhalen maken met kinderen - PN042NI/1819
Maandag 25 maart 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Graphic novels - concrete lesopdrachten en kennismaking met titels - PN143SO/1819
Vrijdag 3 mei 2019 van 09.30 uur tot 12.00 uur

•

Coach3daagse: "De kracht van coachen" - PN001NI/1819
Dinsdagen 11, 18 en 25 september 2018 telkens van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Jouw school op Facebook: een super PR-idee - PN185NI/1819
Woensdag 3 oktober 2018 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren - PN158SO/1819
Woensdag 3 oktober 2018 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Wanneer pesten nooit stopt: cyberpesten- PN050NI/1819
Maandag 15 oktober 2018 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Omgaan met storend gedrag - PN061NI/1819
Dinsdag 23 oktober 2018 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen: over stress en burn-out en hoe ermee om te
springen - PN038NI/1819
Dinsdag 6 november 2018 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Possible Futures! Een inspiratiedag over wereldburgerschapseducatie - PN159NI/1819
Vrijdag 9 november 2018 van 09.30 uur tot 16.00 uur

•

Hoe het samenwerken in onderwijs versterken met het Belbin teamrollenmodel - PN103NI/1819
Vrijdag 9 november 2018 van 09.00 uur tot 15.30 uur

•

EHBO in het onderwijs - PN054NI/1819
Maandag 19 november 2018 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Als ik neen zeg bedoel ik ook neen. Assertief begrenzen - PN066NI/1819
Maandag 19 november 2018 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Taalgericht vakonderwijs in niet-taalvakken - PN144SO/1819
Vrijdag 23 november 2018 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Help, mijn klas leeft! Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas - PN067NI/1819
Maandag 26 november 2018 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Supertools voor superleerkrachten - PN163NI/1819
Woensdag 5 december 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Burn-out aanpakken of liever nog voorkomen in je organisatie - PN027NI/1819
Maandag 10 december 2018 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Fit in je hoofd dankzij veerkracht! - PN049NI/1819
Dinsdag 15 januari 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Growth Mindset. Haal het beste uit elke leerling …en jezelf! - PN095NI/1819
Maandag 28 januari 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Wel in je vel als directeur. Over het belang van zelfzorg - PN029NI/1819
Dinsdag 29 januari 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Online spreken en luisteren - PN184NI/1819
Vrijdag 1 februari 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Praten met multiculturele klassen over seksualiteit en relaties - PN182SO/1819
Vrijdag 1 februari 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Wellness voor trommelvliezen – van recyclage tot klankmassage - PN041NI/1819
Vrijdag 8 februari 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Coöperatief vergaderen met Kagan-structuren - PN096NI/1819
Vrijdag 8 februari en dinsdag 19 maart 2019 telkens van 09.00 uur tot 16.00 uur

•

Wel in je vel als leraar. Over het belang van zelfzorg - PN030NI/1819
Dinsdag 12 februari 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Zorg voor jezelf met Mindfulness - PN036NI/1819
Donderdag 28 februari 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Bagage voor de vertrouwenspersoon - PN053NI/1819
Maandagen 11, 18, 25 maart & 23 en 29 april 2019 telkens van 09.00 uur tot 17.00 uur

•

Klikken doet kicken - over schermverslaving - PN179SO/1819
Dinsdag 12 maart 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Een groepswerk individueel scoren - PN157SO/1819
Woensdag 13 maart 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Over kleine en grote vulkanen. Omgaan met "gedragsproblemen" in onderwijs - PN218NI/1819
Dinsdag 19 maart 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Ze zijn wie ze zijn door hun puberbrein - de invloed van tabak, alcohol, drugs en schermverslaving
op onze tieners - PN178SO/1819
Donderdag 21 maart 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Denk Wijs na over Media in je klas/school(beleid)! - PN149NI/1819
Vrijdag 22 maart 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Leerlingen met ADHD in de klas: leerkrachten extra onder "druk" - PN008NI/1819
Vrijdag 22 maart 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Beter begrijpen en begeleiden van probleemgedrag van leerlingen vanuit de ingang "emotionele
ontwikkeling". De draad tussen leerkracht en leerling - PN205NI/1819
Maandag 25 maart 2019 van 09.30 uur tot 15.00 uur

•

"Loop naar de maan". Omgaan met agressie in onderwijs - PN006BA/1819
Dinsdag 26 maart 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Gezellig samen in Google Classroom - PN164NI/1819
Woensdag 27 maart 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Digitale zelfredzaamheid (voor leerkrachten) - PN180NI/1819
Vrijdag 29 maart 2019 van 09.30 uur tot 12.30 uur

•

Animatie- en instructiefilmpjes maken met Moovly - PN165NI/1819
Vrijdag 29 maart 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Hooggevoelige kinderen. Hoe herken je ze? Hoe ga je ermee om? - PN039NI/1819
Donderdag 4 april 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

•

Ontdek de kracht van coachen - PN028NI/1819
Donderdag 25 april 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Reageren op agressie-incidenten: een praktijkgericht stappenplan - PN148SO/1819
Vrijdag 3 mei 2019 van 09.30 uur tot 15.30 uur

•

Je leerlingen probleemoplossende vaardigheden aanleren in het vak wiskunde: hoe pak je dat aan?
- PN122SO/1819
Woensdag 10 oktober 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen - PN022NI/1819
Vrijdag 7 december 2018 van 09.00 uur tot 15.00 uur

•

Co-teaching altijd een goed plan?! Samen optimaal groeien in co-teaching door afstemming en
planning - PN118SO/1819
Woensdag 27 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

•

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen - PN021NI/1819
Vrijdag 15 maart 2019 van 09.00 uur tot 15.00 uur

•

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met breuken - PN020NI/1819
Vrijdag 26 april 2019 van 09.00 uur tot 15.00 uur

•

Wiskunde met de laptop in de klas - PN119SO/1819
Woensdag 22 mei 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

