Op onze eerste implementatiedag hadden jullie veel suggesties voor
vervolgactiviteiten. Aan een deel hiervan kunnen we nu al tegemoetkomen.
Er zijn dit najaar alvast de basisvormingen in Oost-Vlaanderen, Limburg en
Antwerpen (intersectoraal) én een eerste basisvorming voor SEO in onderwijs
in West-Vlaanderen. Wie graag het afnemen van de schaal SEO-R² in de
vingers wou krijgen, kan nog snel inschrijven voor een trainingsdag SEO-R² in
Lokeren op 22 juni. Jullie vraag om meer verdiepende momenten rond
relevante thema’s zijn we aan het uitwerken in de vorm van 3 “op de koffies”
rond SEO in onderwijs. Hierover later meer. Regionale kenniskringen/groepen
was een andere vraag. Ook hier zijn we momenteel volop bezig om te kijken
wat hier mogelijk zou kunnen zijn (wil je graag in jouw provincie mee vorm
geven aan zo’n groep of er aan deelnemen, dan kan je nu al je naam en
contactgegevens opgeven bij Cindy. Heb je interesse om ook in de Vlaamse
groep mee te werken, dan ben je zeker ook welkom (ook hiervoor kan je
contact opnemen met Cindy).
Een opleiding om trainer te worden komt er volgend schooljaar ook aan, maar
concrete info en mogelijkheid om in te schrijven volgt nog (ook hiervoor mag je
je interesse al doorgeven).
Basisvormingen

SEN-SEO basisvormingen in het najaar
Oost-Vlaanderen 28 september en 5 oktober 2018
Limburg 9 en 18 oktober
Antwerpen 18 en 25 oktober

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Basisvormingen voor het onderwijs

Speciaal voor het onderwijs
Een reeks specifiek voor onderwijsmensen. Voordeel hier is dat mensen een
gedeeld referentiekader hebben, voorbeelden beter afgestemd kunnen zijn op
de onderwijspraktijk én deelnemers ook na de vorming met elkaar in contact
kunnen blijven om uit te wisselen omtrent ervaringen met het toepassen van dit
kader in hun eigen klas of schoolcontext

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier

SEO-R²

SEO-R2 - Aan de slag ermee!
Ben je overtuigd van het belang van emotionele ontwikkeling bij de
ondersteuning van de kinderen, jongeren en volwassenen die je in je dagelijkse
praktijk begeleidt? Dan is deze trainingsdag over de meest recente toepassing

van het model van emotionele ontwikkeling en de bijhorende schaal voor
emotionele ontwikkeling iets voor jou. Na deze dag kent het inschalen nog
weinig geheimen voor je en kan je er zelf mee aan de slag!
Trainers: Filip Morisse (zorgmanager P.C. Dr. Guislain), Soetkin Roskam
(MFC Sint Jozef) en Leen De Neve (Outreach De Steiger-De Meander, PC
Caritas)

Deze trainingsdag gaat door in Lokeren,
Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier

Implementatiedag SEO in het onderwijs

Op 6 maart ging de implementatiedag door en met een 80-tal deelnemers werd
er gebrainstormd over de mogelijkheden om SEO te implementeren in hun
school.
De evaluatie werd ingevuld door 33 deelnemers, waarvoor dank. Hier vind je een
korte samenvatting van deze evaluatie.

Save the date : 21 maart 2019 opnieuw Implementatiedag
Seo in onderwijs
Noteer alvast onze tweede editie van de Implementatiedag Seo in onderwijs in
je agenda op 21 maart 2019 (de Factorij in Schaarbeek). Net als bij onze eerste
editie zullen mensen uit heel Vlaanderen deelnemers komen prikkelen met hun
manier van werken en boeiende praktijkvoorbeelden brengen. De namiddag
wordt opnieuw een moment voor een combinatie van eigen inbreng en

workshopaanbod.
Nieuw voor de tweede editie, is dat er naast het aanbod voor wie al
kennis/ervaring SEO heeft, een parallel aanbod komt voor “nieuwelingen” die
eens willen komen kijken of SEO iets voor hen zou kunnen zijn (met o.a.
basisintroductie kader).
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