Sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen en hun begeleiders

HET TRAJECT
IN JE SAS met de KLAS is een methodiek voor positieve groepsvorming, gemaakt voor leerkrachten en begeleiders van groep 4 t/m 8
in het primair onderwijs. De methodiek wordt zeer positief ontvangen door zowel leerkrachten, begeleiders en ouders als kinderen.
Daarom bieden wij weer een tweedaagse cursus aan voor nieuwe
leerkrachten en begeleiders. In de tweedaagse training leert
de deelnemer zelfstandig IN JE SAS met de KLAS uit te voeren.
De interactieve cursus biedt:
•
•
•

Passende vaardigheden en werkvormen
Tips en tools om de theorie aan de praktijk te koppelen
Ondersteuning en uitdaging in het handelen van sturende
naar coachende leerkracht

Bekijk ook onze website:

www.sovainjesas.nl
Esther Even

Heleen Oude Lansink

cursusleider

cursusleider

Bekijk ook de achterkant
voor de inhoud van het traject
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IN JE SAS met de klas:
Een antwoord op de
uitdaging die passend onderwijs
met zich meebrengt!

INHOUD VAN HET TRAJECT IN JE SAS MET DE KLAS,
DIE JE INZET ALS LEERKRACHT/BEGELEIDER:
De groepstraining start met het kiezen van drie positieve
pedagogisch klassen-doelen, waarbij elke leerling inbreng
heeft. Deze drie SAS-doelen zullen de rode draad zijn voor
10 of 20 trainingen met de klas.
Elke leerling wordt tijdens de trainingen gestimuleerd in
de opbouw van zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid
en zelfreflectie. De leerkracht of begeleider daagt leerlingen uit in eigen wensen, mening en ideeën, waarbij er- en
herkennen van eigen kwaliteiten en die van klasgenoten
van belang is. Zowel leerkracht als leerling leren bewust
positief gedrag herkennen en structureel te bekrachtigen.
Wanneer de veiligheid in de klas is geborgd, kiest elke
leerling een persoonlijk gedragsdoel (SAS-doel) en krijgt
verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Leerlingen worden uitgedaagd vanuit innerlijke motivatie in
een kindgesprek en in interactie met klasgenoten. Ouders
worden betrokken bij het SAS-doel en de trainingen middels ouderbrieven en een ouderavond.

TWEEDAAGSE CURSUS:
TIJD:
09.00 - 17.00 uur
WAAR:
Borne (OBT-gebouw)
Tevens op locatie
mogelijk voor
een schoolteam
KOSTEN:
€460,- BTW-vrij incl. lunch
OPGAVE:
www.sovainjesas.nl
Esther geeft de trainingen
en Heleen 1 dagdeel.

INCLUSIEF:
Handleiding met 20 preventieve en 10 curatieve trainingen.
USB-stick met documenten als ook ouderbrieven,
ouderavonden en ouderpresentatie.

EXCLUSIEF: IN JE SAS-BOX.
Een tool-box met benodigde materialen om in te zetten
tijdens de trainingen. Eénmalige aanschaf
(€295,- incl. BTW) te gebruiken voor alle klassen.

www.sovainjesas.nl
www.sovainjesas.nl
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