
  

                                                        

 
WORKSHOP 
 
Zie mijn ware kleur 
Ellen Bron, Interschool, Ter Apel 
  
Toelichting: 
Je hoofd zit nog vol met de traumatische ervaringen die je hebt opgedaan. Je hebt afscheid moeten 
nemen van je hond, je kat, je vriendjes en helaas ook van je eigen familie en je land. Daar ging je 
onderweg naar het beloofde land. De boot waarmee je verscheept werd bleek minder mooi te zijn 
dan gedacht. De golven waren hoog, je zag mensen verdrinken en voelde de angst van de mensen 
om je heen. Gelukkig kwam je terecht in Nederland. Eerst was je blij, maar daarna overspoelden alle 
nieuwe indrukken je. Een andere taal, andere normen en waarden, ander eten, alles om je heen is 
nieuw en onbekend. En dan… mag je na drie dagen naar school, naar Interschool in Ter Apel. Je voelt 
je er welkom en thuis en vraagt je af hoe het kan dat je nu kunt ontspannen en weer hardop durft te 
lachen. 

Tijdens de workshop geef ik u zicht op de manier waarop Interschool het onderwijs voor deze 
kinderen organiseert. Ik laat u zien op welke manier wij ervoor zorgen dat de hersenen gewone 
stress weer gaan herkennen. De focus zal liggen op het leren herkennen en begrijpen van gedrag, 
waarbij de rol van de leerkracht van cruciaal belang is. 

CV:  
Ellen Bron is meer dan 25 jaar werkzaam binnen het onderwijs. Tijdens haar Master 
‘Begeleiden in gedrag’ heeft ze zich gespecialiseerd in preventief pestbeleid voor 
anderstalige kinderen en zich verdiept in gedrag leren begrijpen van kinderen die 
traumatische ervaringen hebben opgedaan. Binnen Interschool heeft ze een universele 
aanpak ontwikkeld op pedagogisch klimaat, preventief pestbeleid en sociaal en 
emotioneel leren. Zij ondersteunt leerkrachten bij hulpvragen en deelt kennis binnen het 
team. Tevens is zij aangesteld als anti-pestcoördinator binnen Openbaar Onderwijs 
Scholengroep Vlagtwedde. 
 
Contactgegevens: 
Organisatie:     O2SV, locatie Interschool     
Contactpersoon:  Ellen Bron   
Adres:    Ter Apelervenen 4C     
Postcode en plaats: 9561 MC Ter Apel   
E-mailadres:  e.bron@o2sv.nl    
Telefoonnummer: 06 – 47 55 37 95   
   


