
ik+ voor de 
klas

Ontspannen, stevig en met plezier 

voor de klas staan. De leraar zijn die je 

werkelijk bent. Hoe doe je dat? Ga zien 

waar jouw mogelijkheden liggen om dat 

voor elkaar te krijgen en kom in je  

ik+ voor de klas. 

Voor wie? 
Leerkrachten 

Doel? 
Vanuit passie, ontspanning en autonomie voor de klas staan.

Waarom deze training?  
+  Je wilt met plezier voor de 

klas staan.
+  Je hebt soms het gevoel 

dat je de regie niet 
volledig hebt. 

+  Je merkt dat je je 
regelmatig negatief laat 
beïnvloeden door wat er 
om je heen gebeurt. 

+  Je wilt meer toekomen 
aan de zaken die voor 
jou echt belangrijk zijn en 
waar je energie van krijgt.

+  Je vindt het soms lastig 
om met gedrag van 
kinderen, ouders of 
collega´s om te gaan. 

+  Je wilt de werkdruk voor 
jezelf verminderen en je 
werkplezier vergroten.

Wat leer je?  
+  Steeds gemakkelijker zelf 

terugkomen in je goede 
gevoel en ontspanning. 

+  Je plezier en passie 
uitleven.

+  Gericht positieve invloed 
uitoefenen op wat er in de 
klas gebeurt. 

+  Vanuit vrijheid je eigen 
keuzes maken. 

+  Stevig staan en blijven 
staan, ook bij uitdagende 
situaties. 

+  Je onderwijs vormgeven 
op de manier waarop jij 
het voor ogen hebt. 

Investering  
5 dagdelen á 3 uur  

Meer over de training
Interactieve en inspirerende bijeenkomsten waarna je iedere 
keer naar huis gaat met nieuwe inzichten, ervaringen en 
handvatten. Alles wat er tijdens de training gebeurt - dat 
kunnen ook lastige situaties zijn - gebruiken we om van te leren. 
Weerstand gaan we niet uit de weg maar gebruiken we juist om 
verder te komen. Ben je er klaar voor om echt jezelf te zijn voor 
de klas? Schrijf je dan nu in! 

Prijs: €495,- per deelnemer 
Locatie: Sarkon - ´t Veld of 

online deelname

Tijd:  15.00u - 18.00u
Data:  Vr 12 feb / Ma 15 feb
 Vr 12 mrt / Vr 9 apr  

Ma 11 mei
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