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Wijzer van apps
Welke apps en websites zijn geschikt voor
jonge leerlingen? Waar worden ze nou echt
wijzer van7 De gids 704 leerzame apps en
sites, ontwikkeld door Mijn Kind Online en
Kennisnet, is een antwoord op het toenemend
tabletgebruik door jonge kinderen en de
wildgroei aan educatieve apps en sites. De
gids zet de beste leerzame apps en websites
voor leerlingen van twee tot acht jaar op
een rij. Verder biedt het een overzicht van
de manierwaarop kinderen in verschillende
leeftijdscategorieën media gebruiken. Met
deze gids kun je ook zelf websites en apps beoordelen op kwaliteit.
Kijk op: http://mijnkindonline.ni/publicaties/brochures/104-leerzame-apps-sites
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SWPBS-conferentie 2013
Op 15 en 16 november 2013 organiseren de Opleidingen Speciale Onderwijszorg (OSO), het Centrum voor Gedrag en
SWPBS en het Expertisecentrum Positive Behavioral Interventions & Support samen de vijfde School Wide Positive
Behavior Support (SWPBS)-conferentie. Het programma bestaat uit een gevarieerd en breed aanbod van lezingen,
workshops en presentaties. De conferentie is interessant voor iedereen die in of met scholen werkt aan een positief
leef- en leerklimaat in de school, dat ten goede komt aan gedrag en leerprestaties van alle leerlingen.
Meer info: www.windesheim.nl/agenda
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Gekleurde tranen
Met het boek
Gekleurde tranen
kunnen leerkrach-
ten thema's rondom
de dood bespreek-
baar maken en zo
zien en horen wat
er leeft bij leerlin-
gen. Het boek biedt
creatieve handrei-
kingen die ingezet
kunnen worden
bij een (naderend)
verlies. Het bestaat

uit zes hoofdstukken met daarin een schat aan
informatie en meer dan vijftig opdrachten, die je
direct kunt toepassen. De auteur (maatschap-
pelijk werker, creatief therapeut en verlies- en
rouwtherapeut] heeft alle opdrachten die in
het boek staan, de afgelopen jaren met succes
gebruikt in haar eigen praktijk.
Meer informatie: www.detroostboom.nl

6 november 2013:
symposium 'Vlootschouw'
(www.windesheim.nl/agenda)

11 november 2013:
Ie aflevering van 'Het Sinterklaasjournaal'
(www.sinterklaasjournaal.ntr.nl)

22 t/m 29 november 2013:
Week van de Mediawijsheid
(www.weekvandemediawijsheid.nl)

28 november 2013:
congres 'Trauma bij kinderen en jongeren'
(www.medilex.nl/trauma)

11 december 2013:
Kenniscongres 'Stoornissen'
(zie Journaal)

12 december 2013:
congres 'Seksuele ontwikkeling begeleiden'
(www.medilex.nl/seksualiteit)
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