Lees deze instructies
goed door, voordat je
aan het werkatelier
begint!

De Toren van Houvast
Spelinstructie

Goed dat je eraan begint!

Digitaal

Voor je ligt het werkatelier. Een concrete,
creatieve werksessie waarin Aanwezigheid!
centraal staat. Aanwezigheid! gaat over het
denken in mogelijkheden en het werken vanuit
een positieve benadering. Dit werkatelier brengt
het gesprek over het vasthouden van leerlingen
op gang. Ongeacht waar de jongere is: op school,
thuis of ergens anders.

Dit werkatelier is ook digitaal te houden als dat
nodig is. Dit kun je doen door te videobellen met
de andere deelnemers.

Wat goed dat je aan deze werksessie begint.
Maak er samen met je team voldoende tijd voor
vrij, om er zo veel mogelijk uit te halen.

Het werkblad
Je hebt bij deze instructies een A3-werkblad
ontvangen (digitaal of geprint). Op de ene zijde
van het werkblad staan de opdrachten uitgelegd.
Op de andere zijde van het blad is er ruimte voor
het uitwerken van de opdrachten. Het uitvoeren
van deze opdrachten duurt ongeveer 75
minuten. Hiervoor moet je wel onder een strakke
tijdsplanning werken. Houd dus het tempo vast.
Dit werkatelier is een samenwerkingsvorm en
wordt het liefst gespeeld met 5 deelnemers.
De opbrengst is de Toren van Houvast, met
daarop 5 handreikingen waarmee je samen met
de andere deelnemers de komende tijd aan de
slag gaat. Na een half schooljaar houd je deze
werksessie opnieuw.

De werksessie De Toren van Houvast is
onderdeel van de maatwerkbijeenkomsten
Oog voor Jou, en tot stand gekomen door een
samenwerking tussen gemeente Rotterdam,
PPO, Koers VO en Gedragswerk.

Belangrijk: houden jullie deze werksessie
digitaal? Print het werkblad dan toch uit!
(A3 of A2). Let dan ook vooral op de
*Digi-versie* aanwijzingen.

Instructies
 Dit werkatelier is een
samenwerkingsvorm en wordt
het liefst met totaal 5 deelnemers
gespeeld.
 Vul de antwoorden op de vragen
in op het werkblad.
 Iedere deelnemer vult een eigen
werkblad in.
 Bij elke opdracht staat een
tijdsindicatie. Deze indicaties gelden
voor de gehele opdracht, dus ook
voor de sub-opdrachten.
 Stel vooraf een tijdbewaker aan,
of zet een wekker.
 Benodigheden: het werkblad, schaar,
pen, potlood, stift, lijm en creativiteit!

