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Website en lesmateriaal Wapen jezelf
met woorden vernieuwd!
De website van Wapen jezelf met woorden is
vernieuwd! Op deze website kunnen docenten
van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
beroepsonderwijs terecht voor lesmateriaal over:
geweld, conflicthantering, omgaan met agressie,
veiligheid op school en (digi)pesten.
Over de genoemde onderwerpen hebben wij
5 lesmodules ontwikkeld mett een theoretische
achtergrond, een lesopzet voor 4 lessen en
werkbladen voor leerlingen. Deze kunt u tegen
betaling aanvragen.
Ook kunt u via de website gastlessen bij ons
aanvragen over pesten, agressie en geweld.
Lees verder

Utrechtse scholencompetitie
De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld en
Stichting Slachtoffer in Beeld organiseren een
competitie speciaal voor alle Utrechtse
middelbare scholen.
6 scholen in Utrecht mogen gratis deelnemen en
de Prijsuitreiking is bij FC Utrecht!
Wie is de Veiligste Op School (VOS)?
Leerlingen uit alle leerjaren (keuze voor welke
leerjaren is aan de school) maken onder
begeleiding een plan om de veiligheid op school
te verbeteren. Het beste plan per school doet
mee aan de scholencompetitie. De winnende klas
ontvangt,, tijdens een feestelijke prijsuitreiking
bij FC Utrecht, een geldbedrag van € 1000,- om
hun plan daadwerkelijk uit te voeren.
Uw school aanmelden!
De competitie loopt van januari tot december.
Meld uw school dus snel aan en maak gebruik
van dit gratis aanbod!
Voor vragen of het aanmelden van uw school
kunt u terecht bij Simone van Oosten via
simone@moed.nl of bel 071 3672200.
Lees verder

Lesmodule met DVD over geweld voor
maar 9,95 euro
Bestel nu een lesmodule met DVD over geweld
- Lesmodule speciaal voor middelbare scholen
- DVD over de situatie op scholen in Zuid-Afrika
Zuid
en Nederland
- Lesmodule bevat tips voor uitgewerkte lessen
inclusief werkbladen voor de leerlingen
Lees verder

Agressietrap poster
De Agressietrap is een eenvoudige, maar
krachtige manier om met leerlingen te praten
over hun eigen woede en agressie.
Bestel de poster in onze webshop
Lees verder
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