Vrijdag 28 september 2012

Jongens in beweging - jongens in balans

MEET

& GREET

Op 28 september organiseert het platform ‘Jongens in
Balans’ in samenwerking met Hogeschool Windesheim
en het Expertisecentrum JongensTalent een veelzijdige
Meet & Greet.
Deze dag is bedoeld voor ieder die met jongens werkt,
dat wil delen en zich wil laten inspireren. In het bijzonder
voor beroepskrachten in onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, politie, sociale vaardigheidstraining, weerbaarheid
en sport.
Achterstanden van jongens en hun problemen komen vaak in
beeld. Waar liggen hun kwaliteiten? Hoe vinden zij betekenis
in hun leven? Waar gaan zij hun energie op richten? Wie en
wat hebben zij daarbij nodig?
Alle zintuigen komen aan bod. Op zoek naar de balans
tussen beweging, inzicht en bezinning op eigen en andermans mogelijkheden.

JONGENSTALENT
THEMA’S:

wat heb jij jongens te bieden?
wat wil jij van anderen weten?
waar loop jij tegen aan?

PROGRAMMA
09:30

Zaal Open | Koffie, thee

Via overmaking van €35,00
op Gironummer 9139207
t.n.v. R J Conradi Gein-Noord 55,
ABCOUDE
o.v.v. naam en ‘JIB Meet&Greet’

10:00

Visual ‘Jongens op zoek’
Opening door Rinske Tolsma (Windesheim, Pedagogiek)
Contact maken Karel Drexhage (Kwaliteit in opvoeden)

10:20

Inleiding Context | Wat is er gaande rond jongens?
Wat is en wil het platform? Lauk Woltring (bureau ‘Werken met Jongens’)

(De prijs is zeer laag gehouden. Bij afzegging
volgt geen terugbetaling). Er is een maximum
aantal plaatsten beschikbaar volgorde van
inschrijving is bepalend. Bij binnenkomst kunt u
desgevraagd een factuur krijgen.

10:35

Warming Up | Energizer

INSCHRIJVING

Menno Tuik (Bureau Weerbaarheid Leeuwarden)

10:40

Demo 1 | Back to the basics “Beweging vanuit je basis”
Gerbrand Martini (Martini Art Dojo)

11:25

‘There’ | Visual met muziek

www.jongensinbalans.nl
en daarop vermelde links.
Zie ook: www.jongenstalent.nl

11:30

5 minuten bedenktijd | Antwoorden op de 3 themavragen

11:35

Speed date | 3 korte sessies in wisselende groepjes rond de drie thema
vragen (docenten, studenten en andere deelnemers gemengd)

LOKATIE MEET & GREET

12:20

Pareltjes presenteren uit de speed dates
“Wat ‘moeten’ anderen ook weten?”

12:45

Lunch

13:30

Demo 2 | Werken met muziek. Vindt je eigen ritme met behulp van
Cajon-trommels Jürgen van Gorkum (Egel Weerbaarheid)

14:15

Intermezzo | Muziek-beweging-visual

14:20

Inleiding Goed inspelen op de ontwikkeling van jongens in
onderwijs, opvoeding en jeugdzorg. Met enige literatuur tips.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Hogeschool Windesheim,
Campus 2-6, 8017 CA Zwolle
Op loopafstand vanaf station Zwolle (ov is aanbevolen).Er is verder een beperkt aantal
Parkeerplaatsen beschikbaar (P is aangegeven)
INFORMATIE

Lauk Woltring,
030-2764296
of 06 26 152 163

DJ & Soundmaster | Wayne Neijhorst
Dagvoorzitter | Menno Tuik
Gastvrouw | Marij Bosdriesz
namens het platform en voor algemene informatie

Lauk Woltring (bureau ‘Werken met Jongens’)

14:40

Demo 3 | Fysical Focus Training Frans Meijer (Psycholoog
& Trainer o.a. R&W) & Gerard Kropholler (oud politieman/Kenpo trainer)

15:25

Intermezzo | Muziek-beweging-visual

15:30

Verrassing | Mystery guest

15:50

Afsluiting | Hoe verder? Presentatie van bestaande netwerken
plus mogelijkheid aan te sluiten op een deelnemersnetwerk (in de
geest van de 3 thema’s) Jens van Tricht (‘Plezier met mensen en idealen’).

16:15

EINDE | Ruimte voor informele uitwisseling tot 17:00

