Programma Inspiratiebijeenkomsten
De Inspiratiebijeenkomsten zijn bedoeld om contacten met
gelijkgeïnteresserden (peergroup) te bevorderen. Het doel is om het
creatief denken te stimuleren, het vergroten van de sociale
competentie, het ontwikkelen van metacognitie en het verrijken van
het zelfbeeld. De bijeenkomsten kunnen bestaan uit: minimasterclass, groepsgesprek n.a.v. een stelling of wetenschappelijk
filmpje, creatieve opdrachten en spellen. Laat je verrassen!
De bijeenkomsten zijn gedurende lestijd.
TOM-leerlingen van alle klassenlagen kunnen per thema kiezen en
deelnemen in B013. Inschrijven is niet nodig. Let op: vol is vol!
-----------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 16 november het 2e lesuur: Dr. Joe Dispenza ‘Evolve your
Brain’. Webinar. Kritisch denken, groepsgesprek.
------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 19 november het 3e en 4e lesuur: Sherlock Holmes, Engels
(leesvaardigheid) spel. Samenwerken. Vervolg op maandag 26
november het 3e en 4e lesuur en maandag 3 december het 3e lesuur.
------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 27 november het 6e lesuur : Folly. Maak je folly met
recycled materiaal. Materiaal zelf meenemen. Inspiratie Dorst.
Creatief, samenwerken.
------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 7 december het 2e lesuur: ‘How well do you read other
people?’ Quiz. Lichaamstaal leren lezen. Greater.good.berkeley.edu
-------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 10 december het 3e lesuur: BezzerWizzer, kennis en
vaardigheden spel
-----------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 11 december het 6e lesuur : Escher, illusies, metamorfoses
en gezichtsbedrog.
------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 18 december het 6e lesuur : Discussie n.a.v. de stelling: ‘Is
slim zijn belangrijk voor jou?’
------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 7 januari 4e lesuur: Patroondenken doorbreken? Ludieke
opdrachten, interactief. E. De Bono
------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 8 januari het 6e lesuur: Het belang van positieve emoties
van Barbara Fredrikson. Kort filmpje, groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 18 januari het 2e lesuur: Six degrees of separation. Kort
filmpje en discussie.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 21 januari het 6e 7e 8e lesuur: ‘Finding Forrester’
bijzondere film over een hoogbegaafde jongere. Groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 22 januari het 6e lesuur: Woordenboekspel. Patroondenken
doorbreken, creatief.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 1 februari (40min rooster) het 2e lesuur: ‘Overexitabilities’
van Dabrowski, de verhoogde capaciteit om te reageren op stimuli.
Informatie delen en groepsgesprek.

-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 5 februari het 6e lesuur: ‘BezzerWizzer’ kennis en
vaardighedenspel. Samenwerking
------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 8 februari het 2e lesuur: U.v.Nl. “Wat gebeurt er met je brein
als je slecht slaapt?’ Filmpje van universiteit van Nederland en
groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 11 februari het 3e lesuur: ‘De Wolven van Wakkerdam’
spel, minimaal 8 lln.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 11 februari het 6e 7e en 8e lesuur: ‘What the Bleep do we
know?’ film en discussie en groepsgesprek n.a.v. van de film
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 12 februari het 6e lesuur: TED Talk ‘De Kracht van
Kwetsbaarheid’ van Brené Brown. Filmpje en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 19 februari het 6e lesuur: Mindfulness. Hoe kun je
mindfulness beoefenen? Door volledig aandachtig te zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 22 februari het 3e lesuur: Code Names, associëren,
samenwerken, vaardigheden spel.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 25 februari het 3e lesuur: Inzicht en zelfbeeld, attributie
theorie.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 25 februari het 6e lesuur: TED Talk ‘De Kracht van
Weerbaarheid’ Brené Brown Filmpje en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 26 februari 6e 7e 8e lesuur: ‘Sherlock Holmes’ Engels
(leesvaardigheid) spel. Samenwerken.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 1 maart 2e 3e lesuur: Verrijking van het Zelfbeeld, jouw
persoonlijkheidstype.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 11 maart 6e lesuur: De Zeven geheimen van de Schildpad
deel 1 en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 12 maart 6e lesuur: Omdenken! Kaartspel
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 18 maart 6e lesuur: ‘Evolve your Brain’ Dr. Joe Dispenza,
deel 2
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 29 maart 2e lesuur: De Zeven geheimen van de Schildpad
deel 2 en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 29 maart 3e lesuur: Meervoudige intelligenties van Howard
Gardner, ontdek jouw talenten. Zelfinzicht en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 1 april 3e lesuur: Timeline, uitvindingen en ontdekkingen.
Kennis- en vaardighedenspel, samenwerken.

------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 1 april 6e lesuur: TED Talk ‘Doorzettingsvermogen’ van
Angela Lee Duckworth. Filmpje en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 1 april 7e lesuur: De Zeven geheimen van de Schildpad deel
3 en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 2 april 6e lesuur: SET, vaardigheden spel, competitie!
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 5 april 2e lesuur: De Cirkel van Comfort en de Cirkel van
Moed van Sean Covey. Groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 5 april 3e lesuur: De Zeven geheimen van de Schildpad deel 4
en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 8 april 6e 7e lesuur: Atlas van de Belevingswereld.
Zelfinzicht. Individueel of in groepjes.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 9 april 6e 7e 8e : ‘Sherlock Holmes’ Engels (leesvaardigheid)
spel. Samenwerken.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 12 april 2e 3e lesuur: De Zes Denkhoeden van E. De Bono
Denkstructuur.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 15 april 3e lesuur: De Zeven geheimen van de Schildpad
deel 5 en groepsgesprek.

-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 15 april 6e 7e lesuur: Thema Wetenschap: alle deelnemers
zoeken ( van te voren) een experiment en laten een voorbeeld zien
met zelf meegenomen materiaal of filmpje.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 16 april 6e 7e lesuur: Design, maak je eigen kunstwerk. Zelf
materiaal meenemen. Creatief.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 19 april 2e 3e lesuur: Verrijking van het Zelfbeeld, jouw
kernkwaliteiten.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 6 mei 3e lesuur: De Zeven geheimen van de Schildpad deel
6 en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 7 mei 6e 7e lesuur: Code Names, associëren, samenwerken,
vaardigheden spel.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 10 mei 3e lesuur: Denkprofielen van prof. Robert Sternberg.
Hoe kun je hiermee je voordeel doen in schoolse situaties?
Groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 13 mei 6e lesuur: De Zeven geheimen van de Schildpad
deel 7 en groepsgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 14 mei 6e 7e 8e lesuur: BBC film ‘Ons Brein’ de meest
complexe structuur in het universum.

-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 20 mei 6e lesuur: ‘Welke mogelijkheden zie jij voor Jezelf?’
Hoe kun je jouw talenten verder ontwikkelen? Individueel en in
groepjes
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 21 mei 6e 7e lesuur: BBC film ‘Inside the Human Body’
ontdek de bijzondere, wonderlijke wereld in je eigen lichaam.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 27 mei 6e lesuur: Uitstelgedrag: Hoe kun je uitstelgedrag
vermijden!? Groepsgesprek en 15 Tips.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 28 mei 6e lesuur: Timeline, uitvindingen en ontdekkingen.
Kennis- en vaardighedenspel, samenwerken.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 3 juni 6e 7e lesuur: Discovery Channel film Stephen
Hawking’s Universe and Grand Design.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 4 juni 6e 7e 8e lesuur: Spellenmiddag! Breng je eigen spel
mee!! Ludieke afsluiting van de Inspiratiebijeenkomsten met koek en
fris
--------------------------------------------------------------------------------------------

