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OMSCHRIJVING

Gedraag je! 1e druk is een boek van Chris Struiksma uitgegeven bij Bazalt Educatieve Uitgaven. ISBN
9789461182425 Veel leerkrachten proberen de rust in hun klas te bewaren door opmerking te maken in
de trant van: ''Kom op, gedraag je nu eens!'', ''Jullie zitten in groep 8. Ik verwacht dat jullie je ook zo
gedragen'', of: ''Wie zich nu niet gedraagt, gaat de klas uit!''Achter zo'n uitspraak zit een heel stelsel van
sociale afspraken. Weet iedere leerling wat 'je gedragen' inhoudt? Hoe weten leerkrachten of hun
leerlingen snappen wat ze bedoelen? En wie beoordeelt of een leerling zich gedraagt of niet?Als leerkracht
heb je een grote invloed op de gedragsontwikkeling van leerlingen. Dit boek laat je zien hoe je ruimte
creëert om te kiezen op welk gedrag je wel en op welk gedrag je niet ingaat. Als je weet hoe gedrag 'werkt',
kun je daar bewust richting aan geven. De basiswetten uit de gedragsleer gaan altijd en overal op. Die
basiswetten zijn:- gedrag dat je beloont, neemt toe; - gedrag dat je straft, wordt onderdrukt; - gedrag dat je
negeert, dooft uit.Dit klinkt verbluffend eenvoudig, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Dit boek biedt
een aantal effectieve technieken die je onder alle omstandigheden kunt toepassen, royaal voorzien van
praktijkvoorbeelden. Daarmee verbeteren de sfeer en het leerklimaat in de klas, waardoor ongewenst
gedrag in belangrijke mate wordt voorkomen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

'Gedraag je!' door Gerald Morssinkhof - Onze prijs: €21,00 - Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in
huis

Tilburg University heeft een gedragscode social media opgelegd aan hun medewerkers, die ook zou gelden
voor studenten. Hoeveel nut heeft zo'n gedragscode?

'Vier het, maar gedraag je' In flink wat steden wacht morgenavond een groot voetbalfeest als Marokko op
het WK wint van Iran. Maar na ongeregeldheden vorig ...
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