Onderwijsondersteuning
de rungraaf

De Rungraaf in Eindhoven helpt leerlingen bij het
leren omgaan met anderen en het ontwikkelen van
hun sociaal-emotionele vaardigheden. Wij bieden het
reguliere basisschoolprogramma, aangepast aan ieders
leer- en ontwikkeltempo. Wij combineren onderwijs
én ondersteuning en bereiden onze leerlingen voor op
terugkeer naar de ‘gewone’ basisschool of op een plek in
het (reguliere) vervolgonderwijs. Als expertisecentrum
verzorgen wij onderwijsondersteuning aan scholen in
de regio en bieden ook scholing, training en coaching.

In deze folder vindt u
meer informatie over:
•

onze ondersteuningsarrangementen

•

onze trainingen voor leerlingen

•

onze begeleiding voor leerlingen
en leerkrachten/docenten

•

onze coaching voor pedagogisch
medewerkers/leerkrachten en teams

•

ons scholingsaanbod voor pedagogisch
medewerkers/leerkrachten en teams
→ Meer weten? Kijk op rungraaf.nl

Ondersteuningsexpertise
Ieder kind heeft recht op het best passende onderwijs. Als het even kan in de
eigen buurt, op de reguliere basisschool.
Lukt dat niet, dan is er speciaal (basis)
onderwijs. Vanuit De Rungraaf verzorgen
wij diverse ondersteuningsarrangementen
voor reguliere scholen. Onze gedragsspecialisten zijn er voor leerlingen, maar
vooral ook voor individuele onderwijsprofessionals en teams. Door onze expertise
over ‘gedrag’ te delen helpen wij passend
onderwijs vormgeven in onze regio.

Wat doen wij?
Wij begeleiden en ondersteunen leerlingen, leerkrachten en schoolteams.
Wij werken ook in en voor jeugdhulpinstellingen, kinderopvangorganisaties,
speciaal onderwijs en lerarenopleidingen.
Iederéén met vragen over ‘gedrag’ kan
bij ons terecht.

Ons uitgebreide aanbod voor scholing,
training en coaching focust grotendeels
op preventief werken. Door er snel bij te
zijn, voorkom je dat ‘signalen’ problemen
worden. Zo helpen wij pedagogisch medewerkers, onderwijsprofessionals en teams
om tijdig het juiste antwoord te bieden op
de ontwikkelingsbehoefte en ondersteuningsbehoefte van kinderen. Denk aan
investeren in een ijzersterk pedagogisch
klimaat en goed klassenmanagement.

Positief
Vanuit onze onderwijsvisie kijken wij
met een positieve blik naar mensen. Wij
kijken naar wat wél goed gaat en sluiten
daarbij aan. Door de kennis en ervaring
van onderwijsprofessionals over ‘gedrag’
praktijkgericht te versterken, kunnen
meer kinderen zich ontwikkelen in het
regulier onderwijs. Of kunnen na een
tijdelijk arrangement in het speciaal
(basis)onderwijs bijvoorbeeld overstappen naar een reguliere basisschool.

Onze trainingen
voor leerlingen
Boosheidscontroletraining

Beter omgaan met faalangst

Een leerling die (te) snel, heftig en lang
boos is? Dan kan deze training helpen.
Kinderen ontdekken oorzaken en effecten
van hun boosheid en vooral nieuwe
vaardigheden om ermee om te gaan.
Voor 8 – 12 jaar.

Deze groepstraining biedt leerlingen inzicht, oefeningen en strategieën zodat zij
hun faalangst positief leren beïnvloeden.

Onze begeleiding
voor leerlingen en leerkrachten
Brainblocks: inzicht in autisme
Hoe werkt een brein met en zonder
autisme? Brainblocks maakt dit inzichtelijk en helpt leerlingen en volwassenen
om hen heen om beter te leren omgaan
met mogelijkheden en beperkingen.

Wij, een klasse klas!
Meer inzicht in groepsdynamische processen. En meer handvatten om een groep
op een positieve manier te begeleiden bij
de ontwikkeling van sociaal emotionele
competenties en gedrag- en omgangsvaardigheden. Dat biedt deze training.

Crisisbegeleiding: als er
nú iets moet gebeuren
Dreigt de situatie in de klas – om welke
reden dan ook – uit de hand te lopen en
heb je als leerkracht nú ondersteuning
nodig? Dan bieden wij crisisbegeleiding
en geven leerlingen en onderwijsgevenden praktische handvatten en adviezen.

Hoogbegaafdheid:
signaleren en begeleiden
In bijna elke klas zitten meer- of hoogbegaafde leerlingen. Hoe signaleer je
hoogbegaafdheid? Hoe bied je een goed
antwoord op de ondersteuningsbehoefte
van deze leerlingen? Wij helpen professionals signaleren én begeleiden.

Rots & Water
Rots & Water is een sociale competentietraining voor de ontwikkeling van
positieve sociale vaardigheden. Kinderen
ontwikkelen zelfbeheersing, zelfreflectie
en zelfvertrouwen. Zij leren voor zichzelf
opkomen en beter voor zichzelf zorgen.

Beter leren omgaan
met een scheiding
Belemmert een echtscheiding de
ontwikkeling van een kind in de klas?
Het programma KIES biedt zo’n leerling
(of een groepje) handvatten om er beter
mee om te gaan. Ook ouders en de
leerkracht krijgen ondersteuning.

Omgaan met een verlies
Rouw, echtscheiding, zelfdoding of een
ernstige ziekte: kinderen en jongeren
kunnen helaas te maken krijgen met
verlies. Wij begeleiden een leerling,
maar delen onze begeleidingsexpertise
ook met het team.

Psycho-educatie
Wat zijn je kwaliteiten en belemmeringen?
Goede zelfkennis kan handvatten geven
om goed te functioneren in de klas, op
school en thuis. Psycho-educatie zet in
op versterking van zelfvertrouwen.

ToM Test
De ToM test verwijst naar het begrip
Theory of Mind en geeft inzicht in de
cognitieve vaardigheden van leerlingen
om aan jezelf en anderen gedachten,
gevoelens en ideeën toe te schrijven en
te anticiperen op andermans gedrag.
Leerkrachten krijgen tips voor sociale
ondersteuning.

Intelligentietest WISC
De WISC-III is een algemene intelligentietest die het cognitief functioneren van
kinderen tussen 6-17 jaar vaststelt. De test
geeft aanwijzingen over de leermogelijkheden, het intelligentieprofiel, werkhouding
en taakaanpak.

Onze coaching
voor pedagogisch medewerkers/leerkrachten en teams
SVIB (school
video-interactiebegeleiding)

Synchrooncoaching:
vaardigheden versterken

School video-interactiebegeleiding helpt
je om beter naar je eigen gedrag te leren
kijken en dat gerichter af te stemmen op
de onderwijsbehoeften van kinderen. We
gaan uit van ieders persoonlijke leervraag.

Meteen feedback kunnen geven: dat is het
voordeel van synchroon-coachen. Vanuit
een andere ruimte kijkt de coach mee en
geeft via een oortje aan welke interventies helpend zijn. Dat versterkt direct je
vaardigheden.

Onze scholing
voor pedagogisch medewerkers/leerkrachten en teams
Autisme Belevingscircuit
Ervaar hoe het is om informatie anders
te verwerken tijdens het Autisme
Belevingscircuit. Nuttig voor iedereen
die met kinderen met autisme te maken
heeft, want begeleiden begint met
begrijpen. Ervaar het zelf!

Eigenaarschap
Een studiedag over ‘Eigenaarschap’ geeft
je team inzicht in wat dat precies inhoudt,
hoe je het toepast en wat leerlingen nodig
hebben om dit te ontwikkelen en wat je
als professional(s) zelf nodig hebt om tot
eigenaarschap te komen.

Omgaan met dreigend
destructief gedrag
In elk contact ontstaan gedragsvormen
die elkaar beïnvloeden. Tijdens deze
training ontdek je welke mogelijkheden je
hebt in contact met leerlingen, ouders of
collega’s, om bedreigende en destructieve
situaties te helpen voorkomen.

Omgaan met (hoog)gevoelige/
sensitieve kinderen
Hooggevoelige mensen pikken signalen
anders op en verwerken informatie dieper.
Hoe ga je daar als pedagogisch medewerker of onderwijsprofessional mee om?
In deze workshop krijg je alle informatie
over hooggevoeligheid.

Taakspel: planmatig werken
aan gedragsverandering
Deze preventieve groepsaanpak versterkt een positief pedagogisch klimaat.
De coachende aanpak richt zich op
professionals in kinderopvang, primair
onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Samen komen tot een gezamenlijke visie
en werkwijze voor omgaan met elkaar
en met gedrag: welke basiscompetenties
heb je nodig om kinderen en adolescenten
te ondersteunen bij sociaal-emotioneel
leren?

Seksueel grensoverschrijdend
gedrag in kaart via
vlaggensysteem
Het vlaggensysteem is een pedagogische
interventie waarbij je seksueel gedrag bij
kinderen of jongeren bespreekbaar maakt.
Het systeem biedt handvatten om gedrag
objectief te duiden en gesprekken aan te
gaan.

Oplossingsgericht
werken kun je leren
Oplossingsgericht werken biedt perspectief,
versterkt optimisme en leidt tot energie en
zelfredzaamheid. Leer (in deze training)
oplossingsgericht waarnemen en denken.

Pedagogische gespreksvoering
Via deze scholing vergroot je je kennis
over gedrag en omgangsvormen en
sociaal-emotionele ontwikkeling. Je leert
meer over (meta)communicatievoorwaarden, gespreksmethodes en -technieken.

Pedagogische gespreksvoering:
autisme en seksualiteit
Te maken met leerlingen met autisme
waarbij de seksuele ontwikkeling niet
vanzelfsprekend verloopt? Wilt u goed
adviseren en begeleiden? Dan is deze
cursus helpend bij het ondersteunen van
een gezonde seksuele ontwikkeling.
→ Bekijk op onze site de opzet van workshops
en trainingen en alle praktische informatie:
rungraaf.nl

Op onze professionaliseringskalender
staat ons actuele scholingsaanbod.
Bekijk snel wanneer we welke workshops,
trainingen en scholingsprogramma’s aanbieden in de regio Eindhoven. Liever een
maatwerktraject? Neem dan even contact
op. We gaan graag met u in gesprek.
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