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VANUIT EEN POSITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE
BASIS BIED IK ADVIES, SCHOLING EN BEGELEIDING
OP MAAT, AFGESTEMD OP UW WENSEN.
U kunt onder andere contact met mij opnemen voor:

ONDERWIJSADVIES
• Directieondersteuning
• Veranderingstrajecten
• Aanpak van het pedagogisch klimaat in de school
• Advies en begeleiding bij anti-pest beleid

BEELDBEGELEIDING
SCHOLING & BEGELEIDING
-GEDRAGSSPECIALISTBEGELEIDING BIJ HET GEVEN
VAN BEWEGINGSONDERWIJS

• Scholing en begeleiding bij het (verder) invulling
geven aan een positief klimaat in de school
en/of de groep.
• (Handreikingen voor) Sociale vaardigheidstraining
aan groepen kinderen waarbij de groep centraal
staat en de kinderen medeverantwoordelijkheid
krijgen.
• Sociale vaardigheidstraining & brugklastraining
voor individuele kinderen of groepjes kinderen.
• Scholing en begeleiding bij het invoeren van
groepsvergaderingen en leerlingbemiddeling.

BEELDBEGELEIDING
ONDERWIJSADVIES

SCHOOLKLIMAAT & SOVA

• Beeldbegeleiding voor leerkrachten en
groepsbegeleiders

• Begeleiding bij het verbeteren van het speelklimaat
op het plein.

• Beeldbegeleiding voor kinderen.
Aan de hand van een vooraf doorgesproken
begeleidingsvraag maak ik beeldopnamen die we
samen gaan analyseren. Vanuit de analyse komen we
tot concrete actiepunten. Talenten worden zichtbaar
gemaakt!

GEDRAGSSPECIALIST

SCHOLING & BEGELEIDING
-SCHOOLKLIMAAT & SOVA-

• Scholing en begeleiding van leerkrachten en
groepsbegeleiders gericht op het beter kunnen
omgaan met kinderen die gedragsproblemen
vertonen.

MATERIAALONTWIKKELING

In overleg geven we invulling aan het traject waarbij
we op zoek gaan naar concrete handreikingen.

BEWEGINGSONDERWIJS
• Begeleiding van leerkrachten bij het geven van
bewegingsonderwijs.

Telefoon: 0681294257
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KWALIFICATIES:
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Master SEN SVIB & Gedragsspecialist
Master SEN Leidinggeven & Begeleiden
Gecertificeerd PRIMA begeleider (anti-pestmethode)

PUBLICATIES:
• De Groep Centraal: handleiding groepsdynamica
• De Groep Centraal: trainershandleiding leerlingbemiddeling
• De Groep Centraal: handleiding brugklastraining
• De Groep Centraal: handleiding groepsvergaderingen in het PO en in het VO
• De Groep Centraal: leerpunten katern
• Sociaal Centraal: informatiemap (en spelkist)
• Emotie-Domino (dominospel met emotiepicto’s)
• Mijn BasisVaardigheden (kwartet/kringspel)
• We Face IT (spel ter voorkoming van pesten)

E-mail: info@goed-gezien.nl
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Website: www.goed-gezien.nl

