4 ochtenden
of 4 middagen

Cursus Kindercoaching in de groep
Oplossingsgerichte coaching in de klas:
doen en denken in kansen en mogelijkheden!
Voor leerkrachten, IB-ers, RT-ers, onderwijsassistenten en arrangementbegeleiders in het basisonderwijs

In deze praktische cursus leer je zelf te ontdekken wat het
kind nodig heeft om zich positief te gedragen in de klas.
Je ontwikkelt coachende vaardigheden om de kinderen (in
je eigen groep) verder te helpen.
Bijeenkomst 1: Zeg wat je wenst!
Werken met NLP als basis. Hoe kun je nog effectiever communiceren met de kinderen in de klas?
Hoe kun je problemen voorkomen en kinderen daarin positief coachen. Enkele tips met veel effect!
Bijeenkomst 2: Oplossingsgerichte coaching.
Wat is de bedoeling van het gedrag van de kinderen; wat willen ze je eigenlijk duidelijk maken?
Kijk verder dan alleen de buitenkant, het zichtbare gedrag. Oplossingsgerichte coaching.
Bijeenkomst 3: Kindercoaching in de klas: hoe organiseer ik dat praktisch?.
Hoe maak je tijd voor kindercoaching in de klas? Praktische tips en modellen om daadwerkelijk met
kindercoaching op school aan de gang te gaan.
Bijeenkomst 4: De eigen groep/klas.
Terugkomdag, ervaringen uitwisselen, presentaties. Wat heb je toegepast in je groep?
Hoe ben je zelf coachend bezig geweest. Materialen voor in de klas.
*De bedoeling van deze praktische cursus is dat je alle informatie direct in je eigen groep kunt toepassen.
*Er wordt van je verwacht dat je per keer een hoofdstuk of een deel van één van de studieboeken leest.
De studieboeken kun je gratis lenen en krijg je tijdens de eerste bijeenkomst.
Enthousiast geworden? Geef je dan meteen op! info@kinderpraktijkiris.nl
Wanneer: 4x op zaterdagochtend van 9.30-12.30 uur of:
4x op woensdagochtend van 9.00-12.00 uur of:
4x op woensdagmiddag
Waar:
Kinderpraktijk IRIS, gevestigd bij Sport Paramedisch Centrum ProFit
Oester 26 ,1723 HW Noord-Scharwoude
Kosten: € 300,Carolien Vriend
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude

06 52643163
info@kinderpraktijkiris.nl
www.kinderpraktijkiris.nl

