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EF-ROUTEKAART legenda
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EF
Introductie

Wij bieden workshops aan docenten en
mentoren om alles te leren over de
EF-aanpak. Wat zíjn Executieve Functies
eigenlijk? En wat kun je ermee in de
onderwijspraktijk?

T

Tijdens de mentortraining kun je aan de
slag gaan met de EF-Planagenda. Ook
krijg je handvatten hoe je het werkboek
kunt implementeren binnen de mentorlessen of een eigen mentormethode kunt
laten aansluiten op de verschillende EF.
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Bij de docententraining krijg je handvatten
hoe je het werken met EF kunt implementeren binnen je eigen vaklessen. Dit doen
we door middel van het inzetten van het
handboek voor docenten.
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Met behulp van intervisie kijken we
gezamenlijk naar de gang van zaken en
aandachtspunten.
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Wij bieden de mogelijkheid om zelf trainer te
worden via de cursus
'Train de EF-trainer'. Vanuit Onderwijscentrum
Opnij geven wij al enkele jaren EF-trainingen
aan leerlingen op verschillende (middelbare)
scholen.

EF
Coördinator

Om de EF-methoden goed te laten werken,
wordt er een EF-coördinator aangesteld. De
EF-coördinator bepaalt hoe er binnen de
school gewerkt gaat worden met de EF. Hij of
zij wordt de expert op dit gebied en maakt
keuzes over de invulling van het programma.
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EF
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Door deze training leiden wij een onderwijsprofessional van de school op tot EF-coach.
Deze coach kan na de training, individuele
leerlingen coachen binnen de school die extra
ondersteuning nodig hebben.Hij of zij zal dit
doen vanuit Executieve Functies. Zo zijn er
geen of nauwelijks meer externe partijen
nodig.
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De Handleiding ‘In topvorm met EF’ is
speciaal gemaakt voor mentoren om de
Executieve Functies in lessen te implementeren.
Het Handboek ‘In topvorm met EF’ helpt
je om de Executieve Functies in je lessen
te implementeren en geeft je achtergrondkennis.
Een planning maken betekent dat je je
taken en activiteiten verdeelt over de tijd die
je hebt. Wees je er daarbij van bewust dat
een planning realistisch moet zijn. Een
goede planning voorkomt een vol hoofd,
tijdsnood en stress!
Toen we merkten dat veel jongeren hun
agenda niet handig vonden hebben we
samen met de leerlingen een nieuwe
agenda ontworpen. Een die wél aansluit
bij hun manier van werken en die ze helpt
zich verder te ontwikkelen.
Tijdens deze training krijgen leerlingen
inzicht in deze 'zwakke' Executieve
Functies en bieden wij ze handvatten
waarmee ze hun vaardigheden kunnen
versterken.

Onze EF-lessen staan ook online op zowel
PO, VO als MBO niveau. Deze digitale
modules zijn in samenwerking met Schoolblocks gemaakt voor leerlingen om zelfstandig en digitaal aan de Executieve Functies
te kunnen werken.
De digitale versie van de EF-Planagenda.
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Werkboek

Het werkboek ‘In topvorm met JEF’ is
speciaal gemaakt voor basisschoolleerlingen om naast de EF-Dagplanner te gebruiken. Door het werkboek te maken verbetert
een leerling zijn of haar zwakkere Executieve Functies.
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Het werkboek ‘In topvorm met EF’ is
speciaal gemaakt voor leerlingen om naast
de EF-Planagenda te gebruiken. Door het
werkboek te maken verbetert een leerling
zijn of haar zwakkere Executieve Functies.
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De PTO/PTA-Planner geeft overzicht bij
periodes met toetsen.
[beeld nog bepalen]

Veel huiswerkbegeleiding gaat nog te
vaak over huiswerk. Dat is zonde, want als
je niet weet hóe je moet leren, dan blijf je
vastlopen. Daarom werken wij met
EF-Huiswerkbegeleiding aan je vaardigheden.
Het Werkboek EF-Training wordt ingezet
bij onze EF-Training en helpt leerlingen
hun zwakkere EF vaardigheden te
versterken.
[beeld nog bepalen]

Ons aanbod voor docenten in het PO, VO
en MBO.

Ons aanbod voor leerlingen in het PO, VO
en MBO.

