workshop

Meidenvenijn
voortgezet onderwijs
in company

Meisje (15): “Door die roddels ben ik heel onzeker. Als ik een groepje meiden naar me zie
kijken en zie lachen, denk ik meteen dat het over mij gaat. Ik vertrouw niemand meer”.
Afdelingsleider: “In een tweede klas is de sfeer onder de meisjes al een poos gespannen.
De wallen onder hun ogen worden steeds groter omdat het onderlinge gekonkel ook
’s nachts doorgaat. Ze slapen met hun telefoon onder hun kussen om maar elke post
te kunnen volgen”.

Voor wie?

Sectorteams
Jaarlaagteams
Opleidingsteams

Duur

1 dagdeel

Kosten

€ 995,- all-in.
Excl. reiskosten

Inhoud

Bent u bekend met ‘girl world’ de wereld van innige meidengroepjes?
Waar achter de schone schijn van BFF’s en BAE’s, shoppen, giechelen en
(Sn)app-en meidenvenijn de kop op steekt? Venijn dat vreet aan meisjes en
dat de sfeer in de hele klas kan vergiftigen?
Meidenvenijn lijkt misschien onschuldig, maar het brengt schade toe, soms
een vrouwen-leven lang.
Deze workshop neemt u mee in de wereld van meisjes-meisjes. U maakt kennis
met koninginnen, hofdames en mikpunten, met amoebes en frenemies die
allemaal een les te leren hebben.

Werkwijze

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

Resultaat
Reacties
“’Herkenbaar.”
“Boeiend.”
“Praktisch.”
“Met humor
gebracht.”

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

Meer?

Bekijk de informatie over de tweedaagse cursus Meidenvenijn de angel eruit
op: www.ankemvisserschoolveiligheid.nl, speciaal voor docenten en mentoren.

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
contact-/vertrouwenspersonen wilt (bij)scholen, ik ben u met mijn
praktische expertise graag van dienst. Neem contact op via:
schoolveiligheid@ankemvisser.nl
06 36 23 17 30
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl

boek

Meidenvenijn
voortgezet onderwijs
Komt u door meidengedoe nauwelijks toe aan lesgeven? Vergiftigt meidenvenijn de
sfeer in uw mentorklas? Ziet u als onderwijsondersteuner (OOP) valse meisjes in actie
en jeuken uw handen? Wilt u weten wat de leerlingzorg kan betekenen qua begeleiding
voor zowel queen bee & co als taget-meisjes? Bent u op zoek naar een systematische
aanpak van meidenvenijn als antipestcoördinator in geval van meidenvenijn? Staat u
als schoolleider voor de vraag wat te doen met de queen mom en haar dochter?
Het boek Meidenvenijn in het VO; preventie en aanpak geeft u antwoorden.

Voor wie?

Docenten,
Mentoren,
Leerlingbegeleiders,
Antipestcoördinatoren,
Schoolleiding.

Bestellen

www.uitgeverijpica.nl

Kosten
€ 24,95

Reacties
“Prettig en
toegankelijk
geschreven.”
“Een goudmijn. Ik pak
het steeds weer.”
“Fijn die gratis
downloads!”

Wilt u geen workshop, maar liever zelf aan de slag? Het boek Meidenvenijn
in het VO; preventie en aanpak is hiervoor geschreven. U leest waarom
meisjes zo venijnig kunnen zijn en vooral wat u er op school tegen kunt
doen. Ook wanneer de mean girls elkaar dwars zitten via sociale media.
Daarbij gaat het niet alleen om de queen bee met haar hofdame(s) en
wannabee(s), maar ook om andere constellaties waarin meisjes elkaar
subtiel maar doeltreffend kwetsen: de amoebe en de frenemies.
Achtergrondinformatie wordt afgewisseld met praktijkverhalen en tips
(van collega’s). Concrete werkvormen zijn gekoppeld aan concepten die
hun waarde bewezen hebben.
De angel uit meidenvenijn halen is niet een kwestie van een les(-senserie)
of een project, om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag.
Meidenvenijn vraagt permanent aandacht van docenten, mentoren, OOP
en schoolleiding. Meidenvenijn zit diep en ligt altijd op de loer. Met dit boek
hebt u gereedschap om echt in te grijpen en om meidenvenijn te beperken.
Natuurlijk kunt u ook én de workshop Meidenvenijn voor het team aanvragen
én het boek bestellen.

