‘Een goede start’
-

Wil jij het schooljaar goed beginnen?
Wil jij een sterke, pedagogische start maken en daar de rest van het schooljaar profijt van
hebben?
Wil jij meer invloed kunnen uitoefenen in de fasen van groepsvorming en het herkennen van de
groepsrollen in jouw klas?
Wil jij je toolbox vullen met leuke groepsvormende activiteiten die je zonder al te veel
voorbereiding op ieder moment van de dag in kunt zetten?
Volg dan de praktische training ‘Een goede start.’

De eerste zes weken van een schooljaar zijn cruciaal voor een groep. Deze zes weken worden na de
zomervakantie de ‘gouden weken’ en na de kerstvakantie, waarin de cyclus van groepsvorming weer
opnieuw begint, de ‘zilveren weken’ genoemd. Deze training is gericht op deze belangrijke weken om jullie
de handvatten te geven om een fijne sfeer op te bouwen en een goede interactie tussen jou en de
leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling te ontwikkelen. Als dit in die eerste weken succesvol is,
heb je er het hele schooljaar profijt van.

INHOUD:
De training is een actieve training met een Powerpointpresentatie als leidraad, verschillende werkvormen,
filmpjes, oefeningen, demonstraties en ruimte voor eigen ingebrachte casussen. De training is
praktijkgericht. De aangeboden theorie wordt gekoppeld aan jullie praktijk. Tussendoor ervaren jullie de
groepsvormende activiteiten zodat je zelf het effect gaat zien in de toepassing hiervan.
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
-

Groepsdynamica/ groepsvorming
Groepsrollen in een negatieve en een positieve groep
Groepsvorming buigen
De rollen van de leerkracht
Regie
Contact
Groepsvormende activiteiten en energizers

OVER ONS
Kick Onderwijsadvies is sinds 2017 een praktijkgerichte onderwijsadviesbureau. In samenwerking met diverse
partijen bieden wij coaching, begeleiding en training aan binnen het PO, VO en MBO. Wij bieden o.a. training
aan professionals in het effectief omgaan en buigen van wat zij als ‘lastig’ gedrag ervaren en laten hen
reflecteren op eigen onderwijs-didactisch en pedagogisch handelen.

TRAINER: CHARMILA MAASSEN
Deze training wordt verzorgd door Charmila Maassen, mede oprichter en
eigenaar van Kick Onderwijsadvies. Charmila heeft een ruime ervaring in
het PO. Ze heeft lesgegeven aan alle jaargroepen, leerkrachten gecoacht
en is waarnemend schoolleider geweest. Naast het trainen en coachen is
Charmila ook interim schoolopleider en trainingsacteur.
Haar hobby’s zijn: op stap met haar kinderen, winkelen, lezen, piloxing
en skaten.

CONTACT
website: www.kickonderwijsadvies.nl; e-mail: info@kickonderwijsadvies.nl; LinkedIn: Charmila Maassen;
Facebook: Kick Onderwijsadvies

