Voorlichtingslessen

speciaal onderwijs

Een sociale veilige omgeving is cruciaal om goed onderwijs te kunnen geven. Als leerlingen en personeel
zich onveilig voelen is dat onacceptabel. Halt werkt daarom samen met scholen aan een veiliger en
socialer leef- en leerklimaat op en rondom scholen. Een klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen
en toekomen aan leren en aan ontwikkeling van hun talenten. En waarin personeel zich veilig voelt,
werkplezier ervaart en kom tot goede prestaties.

Je kan het zelf bedenken

Voorlichting 1: Naar Halt
In deze voorlichting staan de thema’s (jeugd)criminaliteit

Halt verzorgt jaarlijks ruim 15.000 voorlichtingslessen

en de aanpak van Halt centraal. Leerlingen krijgen inzicht

voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en

in (jeugd)criminaliteit en in de gevolgen van strafbaar

specifieke modules voor het speciaal onderwijs. Tijdens de

gedrag.

lessen spreekt Halt met jongeren over grenzen. We maken
jongeren bewust welk gedrag zij vertonen en dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun keuzes.

Voorlichting 2: Goed met de groep

Ook leerlingen uit het speciaal onderwijs worden regel

In deze voorlichting gaat het over groepsinvloed.

matig naar Halt verwezen. Halt geeft daarom ook voor

Leerlingen ervaren wat groepsinvloed is (en dat het hun

lichting in het speciaal onderwijs. Omdat deze groep

keuze kan beïnvloeden) en oefenen met strategieën om

leerlingen een specifieke didactische aanpak vraagt, heeft

met negatieve groepsinvloed om te gaan.

Halt een tweede lesmethodiek ontwikkeld.

Doelgroep

Voorlichting 3: Vuurwerk, ben jij er klaar voor?

De lesmethodiek ‘Je kan het zelf bedenken’ is bedoeld

In deze voorlichting staat het thema vuurwerk centraal.

voor bovenbouwleerlingen van het Speciaal Basisonderwijs

Het accent ligt op de regels, overlast, bewustwording van

(SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO, cluster 4) en voor

en inzicht in overlastsituaties en het omgaan met groeps

onderbouwleerlingen van het praktijkonderwijs en het

druk. Daarnaast is er aandacht voor veiligheidsaspecten.

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO, cluster 4).

Voorlichtingen

Voorlichting 4: Digipesten

De methodiek bestaat uit vier voorlichtingen, elk rond een

In deze voorlichting gaat het over digipesten. Leerlingen

bepaald thema. Al deze voorlichtingen kunnen als op

leren dat digipesten een heel nare vorm van pesten is en

zichzelf staande voorlichtingen worden uitgevoerd, maar

weten een aantal manieren hoe met digipesten om te gaan.

worden bij voorkeur als totaalpakket uitgevoerd door Halt.
Dit in nauwe samenwerking met de betreffende school.

Meer informatie
Kijk op www.halt.nl
Halt heeft vestigingen door het hele land en is aanwezig
in alle politieregio’s. Op de website www.halt.nl zijn de
contactgegevens van alle vestigingen te vinden.
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Dit is een uitgave van Halt.
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De jongeren op de foto’s zijn

www.halt.nl

modellen.

