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Toegepaste gedragsleer voor een goed

leerklimaat in de klas

Gedraag je!

Gedraag je!

in hun klas te bewaren door
Veel leerkrachten proberen de rust
in de trant van: “Kom op, gedraag
regelmatig een opmerking te maken
Ik verwacht dat jullie je ook zo
je nu eens!”, “Jullie zitten in groep 8.
gaat de klas uit!”
gedragen”, of: “Wie zich nu niet gedraagt,

op de gedragsontwikkeling
Als leerkracht heeft u een grote invloed
leerkrachten voor zichzelf de
van leerlingen. Met dit boek kunnen
gedrag zij wel en op welk gedrag
ruimte creëren om te kiezen op welk
‘werkt’ – de basiswetten uit de
zij niet ingaan. Als u weet hoe gedrag
– kunt u daar bewust richting
gedragsleer gaan altijd en overal op
effectieve technieken die onder
aan geven. Dit boek biedt een aantal
toegepast, royaal voorzien
alle omstandigheden kunnen worden
verbeteren sfeer en leerklimaat
van praktijkvoorbeelden. Daarmee
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in de klas, waardoor ongewenst gedrag
Maar het kan!
voorkomen. Een niet geringe ambitie.

In samenwerking met
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Toegepaste gedragsleer voor
een goed leerklimaat in de klas

Chris Struiksma & Henck van Bilsen

van sociale afspraken. Weet
Achter zo’n uitspraak zit een heel stelsel
Hoe weten leerkrachten of
iedere leerling wat ‘je gedragen’ inhoudt?
of ze allebei refereren aan
hun leerlingen snappen wat ze bedoelen,
beoordeelt of een leerling zich
dezelfde sociale afspraken? En wie
gedraagt of niet?

Gedraag je!

Chris Struiksma & Henck van Bilsen

* mogelijke suggesties
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