workshop

Meidenvenijn
basisonderwijs
in company

In groep 5 zitten zeven meisjes. Ze hebben samen een dansje ingestudeerd. Dat laten
ze in de klas zien. Na afloop geven zes meisjes elkaar high fives en knuffelen ze elkaar.
Meisje nummer zeven, wordt straal genegeerd.
De populaire meiden van de klas roepen steeds naar elkaar: “Red de walvis.”, gevolgd
door een lachbui. Door het aanhoudende giechelen en gluren, ontdekt de leerkracht dat
‘walvis’ een codenaam is voor Jennifer, een klasgenootje dat worstelt met overgewicht.

Voor wie?

Teams basisonderwijs

Duur

1 dagdeel

Kosten
€ 995,-

Inhoud

Meidenvenijn: het subtiele spel van aantrekken en afstoten waar meisjes
zo goed in zijn, compleet met steken onder water en honingzoet gedrag.
Meidenvenijn lijkt misschien onschuldig, maar het brengt schade toe, soms
een heel meisjesleven lang. Daarom is het belangrijk om meidenvenijn niet
de sfeer in de groep te laten vergiftigen.
Wat doet u met meidenvenijn in uw groep?
Deze workshop neemt u mee naar de wereld van meisjes-meisjes.
U maakt kennis met koninginnen, hofdames en mikpunten die allemaal
een les te leren hebben. Die les kunt u hen geven.

Werkwijze

U krijgt heldere informatie die u vervolgens toepast op praktijksituaties
om grip te krijgen op meidenvenijn.

Resultaat

Na de workshop weet u wat venijnige meisjes doen en waarom. U heeft
tips in handen waarmee u direct aan de slag kunt in uw eigen groep.

Reacties
“Herkenbaar.”
“Hier kan ik iets mee.”
“Een spiegel!”

Meer?

Bekijk de informatie over de Masterclass Meidenvenijn op:
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl

Veiligheid voorop

Bent u er ook van overtuigd dat kinderen, leerlingen, studenten
en onderwijspersoneel, alleen in een veilige schoolomgeving tot
hun recht komen? Dan hebt u schoolveiligheid vast hoog in het
vaandel staan. Of u nu pestgedrag aanpakt, ingrijpt bij meidenvenijn of de contact-/vertrouwenspersonen laat scholen, ik ben u
met mijn praktische expertise graag van dienst.
schoolveiligheid@ankemvisser.nl
06 36 23 17 30
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl

boek

Meidenvenijn
basisonderwijs
De oudste meiden in de groep 6 richten elke week een ander clubje op:
de gympen-club, de oorbellen-club, de dans-club en ga maar door. Je mag
alleen maar meedoen als je de goede gympen hebt, of oorbellen of danst.
Zo kunnen ze altijd wel meisjes buiten sluiten.
Leerkracht: “De meiden van groep 8 hebben een WhatsApp-groep. Wat zo
leuk begon, is nu aanleiding voor huilpartijen in de klas omdat ze uitgescholden
worden of genegeerd. Ik ben steeds weer brandjes aan het blussen.”

Voor wie?

Leerkrachten,
basisonderwijs,
ib-ers,
gedragsspecialisten,
antipestcoördinatoren.

Bestellen

uitgeverijpica.nl

Kosten
€ 27,95

Geen workshop meidenvenijn, maar zelf aan de slag? Dat kan ook met
het boek ‘Meidenvenijn in het basisonderwijs; preventie en aanpak’.
Bent u groepsleerkracht, ib-er, gedragsspecialist of antipestcoördinator en
wilt u meer weten over meidenvenijn, dan is dit boek iets voor u.
U maakt kennis met koninginnen, hofdames, mikpunten plus hun ouders!
Want een koningin heeft meestal een queen mom en een mikpunt kent
vaak slachtoffergedrag van huis uit.
U leest waarom meisjes venijnig zijn en wat u er tegen kunt doen. U krijgt
achtergrondinformatie gekoppeld aan sterke concepten en (recent)
onderwijsonderzoek afgewisseld met praktijkverhalen.
Kortom met dit boek heeft u een korf vol ideeën in handen om meidenvenijn op school te beperken en om de angel uit meidenconflicten te
halen met een zacht roze of hardroze aanpak naar keuze.
Natuurlijk kunt u ook én de workshop Meidenvenijn aanvragen én het
boek bestellen.

Reacties
“’Praktisch.”
“Best friends for
ever: afschaffen!”
“Leest lekker.”
“Ziet er prachtig uit.”

