
De ‘wij+ klas’ 
training

Kinderen helpen om samen een 
fijne klas te vormen. Een klas waarin 
elk kind zichzelf is en op zijn manier 

een positieve invloed heeft: een 
‘wij+ klas’. Hoe doe je dat? Krijg 

inzicht in hoe jij voor de klas staat 
en ontdek verrassende nieuwe 

mogelijkheden om nog meer 
positieve invloed uit te oefenen 
op de groepsdynamiek. Leer je 

leerlingen gericht te coachen op de 
weg naar een wij+ klas.  

Voor wie? 
Leerkrachten.

Doel?
Je leert hoe je je leerlingen (nog) beter kunt coachen om samen een 
klas te vormen die werkt voor iedereen.
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Waarom deze training?
+  Je vindt het belangrijk dat 

iedereen in de klas bijdraagt 
aan een fijne omgeving. 

+  Je ziet jouw leerlingen daar 
vaak, ieder op hun eigen 
manier, mee worstelen.

+  Je ziet dat jouw leerlingen de 
verantwoordelijkheid voor een 
fijne klas regelmatig buiten 
zichzelf leggen.

+  Je merkt dat jouw leerlingen 
zich meestal nog niet bewust 
zijn van de invloed die ze 
hebben op zichzelf en hun 
omgeving. 

+  Je wilt je leerlingen helpen die 
invloed meer en meer positief 
uit te oefenen.  

Wat leer je?  
+  De groepsdynamiek helder in 

kaart brengen en vandaaruit 
nieuwe mogelijkheden zien. 

+  Kinderen gericht coachen om 
zichzelf en de sfeer in de klas 
positief te beïnvloeden.

+  Leerlingen leren als groep 
lastige momenten in het hier 
en nu ´win-win´ op te lossen.

+  Helder zien wat jouw rol is en 
deze verder ontwikkelen.

+  Praktische theorie over 
persoonsontwikkeling en 
groepsdynamiek.

+  Een taal spreken waarmee je 
makkelijk met je leerlingen in 
gesprek gaat.

Investering 
5 dagdelen á 3 uur

Meer over de training
Tijdens deze interactieve en inspirerende training werk je met 
voorbeelden uit je eigen klas. Na iedere bijeenkomst ga je naar 
huis met nieuwe inzichten en vaardigheden die je de volgende dag 
meteen kan gebruiken in je werk.  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 op zoek naar een uitdagende training die 
bijdraagt aan de klas die jij voor ogen hebt, schrijf je dan nu in! 

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

of online deelname

Tijd:  15.00u - 18.00u
Data:  Vr 5 feb / Ma 8 feb / Di 9 mrt 

Ma 29 mrt / Do 15 apr
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