Aanbod cursussen en trainingen

2019-2020

Naar een positieve groep
Maak van jouw klas een positieve groep; kinderen die zich veilig voelen, presteren beter.
Voor wie?
Deze praktische cursus is bedoeld voor leerkrachten van groep 3 t/m 8 die bewust willen werken aan
positieve groepsvorming.
Wat leer je?
o Je krijgt kennis over de fases die een groep doorloopt en de invloed daarvan op het
leefklimaat in de groep.
o Je krijgt vervolgens zicht op welke processen zich in jouw groep afspelen
o Je leert wat jouw rol is binnen het groepsproces: Jij doet ertoe
o Je leert op welke manier je aan doelen kunt werken vanuit de leerlingen
o Je krijgt praktische handvatten en oplossingsgerichte interventies om de groepssfeer te
veranderen/versterken
o Je krijgt per bijeenkomst aanvullende materialen die je kunt gebruiken in de klas
Praktisch
Data cursus
o Bijeenkomst 1:
o Bijeenkomst 2:
o Bijeenkomst 3:
o Bijeenkomst 4:

9-9-2019 19.00-21.30 uur
16-9-2019 19.00-21.30 uur
23-9-2019 19.00-21.30 uur
7-10-2019 19.00-21.30 uur

Locatie in Middelburg wordt later bekend gemaakt.
Investering
€395 incl BTW.
Aanmelden
Wil je je aanmelden voor de cursus? Stuur dan een mail met vermelding van jouw naam en naam van
de school naar info@connect-begeleiding.nl.
Het is mogelijk om deze training op maat te verzorgen voor het team van een school.
Wie geeft de cursus?
Jolanda Poppe: ambulant begeleider, coach, trainer en voormalig leerkracht in het basisonderwijs.

Oplossingsgerichte kindgesprekken
Gesprekken voeren met kinderen levert veel waardevolle informatie op die je kunt gebruiken om het
kind verder te helpen. De meeste kinderen kunnen zelf heel goed aangeven wat ze nodig hebben om
tot betere resultaten te komen of tot ander gedrag. Leer in deze training hoe je een op een
coachende manier een gesprek voert wat leidt tot meer motivatie en zelfvertrouwen bij het kind.
Voor wie?
Deze training is voor leerkrachten in het basisonderwijs die niet alleen over kinderen willen praten
maar ook met kinderen zodat ze mede-eigenaar worden van hun leerproces.
Wat leer je?
o Hoe je tot een goede afstemming komt met het kind
o Welke oplossingsgerichte vragen je kunt stellen zodat je snel tot de kern komt
o Enkele oplossingsgericht technieken die je kunt inzetten als hulpmiddel bij het gesprek
o Op welke manier je gesprekken kunt inzetten bij leer-en of gedragsproblematiek
o Hoe je in gesprekken de doelen bespreekt waaraan de leerling gaat werken
o Hoe je na het gesprek samen met de leerling een plan maakt
Praktisch
Data cursus
Bijeenkomst 1: 22-10-2019
Bijeenkomst 2 : 29-10-2019

19.00-21.00 uur
19.00-21.00 uur

Locatie in Middelburg wordt later bekend gemaakt.
Investering
€195 incl. BTW
Aanmelden
Wil je je aanmelden voor de cursus? Stuur dan een mail met vermelding van jouw naam en naam van
de school naar info@connect-begeleiding.nl.
Het is mogelijk om deze training op maat te verzorgen voor het team van een school.
Wie geeft de cursus?
Jolanda Poppe: ambulant begeleider, coach, trainer en voormalig leerkracht in het basisonderwijs.

Succesvol communiceren met ouders. Hoe doe je dat?
Een goede communicatie met ouders is belangrijk; met name als het gaat om kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften. In deze training leer je hoe je dit kan realiseren en hoe je hierin je
grenzen kunt aangeven.
Voor wie?
Deze cursus is voor leerkrachten in het basisonderwijs van groep 1 t/m 8. In deze training wordt
naast de theorie geoefend met verschillende gesprekstechnieken.
Wat leer je?
o Hoe je op een respectvolle en tegelijkertijd duidelijke manier kunt communiceren.
o Hoe je verwachtingen goed op elkaar afstemt
o Hoe je een goede balans vindt tussen je kerntaak lesgeven en oudercontact
o Op welke manier je ervoor zorgt dat er gezamenlijk aan de doelen van de leerling wordt
gewerkt
o Hoe je omgaat met situaties die lastig zijn in de communicatie zoals: het ‘overvallen’ worden
door bepaalde opmerkingen
Praktisch
Data cursus
07-1-2020 19.00-21.30 uur
14-1-2020 19.00-21.30 uur
Locatie in Middelburg wordt later bekend gemaakt.
Investering
€195 incl. BTW
Aanmelden
Wil je je aanmelden voor de cursus? Stuur dan een mail met vermelding van jouw naam en naam van
de school naar info@connect-begeleiding.nl.
Het is mogelijk om deze training op maat te verzorgen voor het team van een school.
Wie geeft de cursus?
Jolanda Poppe: ambulant begeleider, coach, trainer en voormalig leerkracht in het basisonderwijs.

Coachingsprogramma ‘sterk voor de klas’
Het coachingsprogramma ‘sterk voor de klas’ biedt een krachtige individuele ondersteuning die
nauw aansluit bij wat jij als leerkracht al weet, kent en doet. Van daaruit word je vanuit jouw
kwaliteiten ondersteund om te doen wat werkt. De coaching is praktisch van aard en is direct
toepasbaar in de praktijk.
Voor wie?
Je bent geen startende leerkracht meer. Je beschikt over de nodige expertise en je wilt je
competenties verder ontwikkelen zodat je het onderwijs nog passender kunt maken voor jouw
leerlingen en jouw groep.
Wat leer je?
ü Hoe je vanuit jouw kwaliteiten les kunt geven en tegemoet kunt komen aan de verschillen in
je groep
ü Hoe je vanuit jouw competenties problemen die zich voordoen binnen jouw groep kunt
oplossen.
ü Dat het benutten van jouw kwaliteiten ervoor zorgt dat je minder werkdruk ervaart.
Praktisch
o Het programma duurt in totaal 6 maanden
o De coaching start met een dagdeel individuele coaching op locatie
o Maandelijks 1x observatie en een coachingsgesprek
o Inspirerende persoonlijke e-mails om je scherp te houden en te ondersteunen
o Aanvullende praktische materialen
Investering
Op basis van offerte
Wie geeft de coaching?
Jolanda Poppe: gedragsspecialist, ambulant begeleider, coach en trainer in het basisonderwijs.

