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Als de scholen weer open gaan....  

We zien allemaal uit naar het mooie moment, dat we de kinderen weer fysiek mogen ontvangen in onze 

scholen, in de klas, met de groepen weer van start mogen gaan en onze pedagogische kennis en kracht 

weer volop kunnen benutten. Er zullen (grote) verschillen zijn in hoe kinderen uit een periode van 

thuisonderwijs naar school komen, waardoor we te maken hebben met verschillende beginsituaties.  

 

Aandacht voor het pedagogische klimaat en de groepscohesie zal de basis vormen om tot een veilige leef-

, leer- en ontwikkelingsomgeving te komen. Wanneer de school of groep meer nodig lijkt te hebben, 

willen we uiteraard graag meekijken bij het ontstaan van ondersteuningsvragen in deze vernieuwende 

periode met mooie en tegelijkertijd uitdagende momenten. 

 

 

Online workshop: "De kracht van een nieuwe start" 
Tijdens een interactieve workshop, nemen we je mee in de wondere wereld van de hernieuwde 
kennismaking na een tijdelijke onderbreking van school. Verschillende thuissituaties, andere 

omstandigheden, nieuwe (intense) ervaringen, mentale, cognitieve en fysieke veranderingen 
zorgen ervoor dat we opnieuw op zoek moeten gaan naar verbinding met en in de groep.  
 
Door het aanreiken van praktische tools geënt op de dagelijkse praktijk, handige opdrachten en 

mooie inzichten in de groepsdynamiek wordt een werkwijze aangeboden waarbij je op een 
natuurlijke, doch vernieuwende manier naar je groep kan kijken. Ervaar hoe je tijdens deze 

(formings)fase veilig en ondersteunend een groep kan (her)vormen. 
 
Wanneer ? 
Op donderdag 30 april of donderdag 7 mei van 10.00-11.00 uur.  
Aanmelden kan via rungraaf@aloysiusstichting.nl.  

  

Ook is het mogelijk om per school of per bouw deze online sessie te volgen. Stuur een mail 
naar rungraaf@aloysiusstichting.nl en wij nemen contact met u op om een datum af te spreken. 
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Groepsdynamiek in beeld  
Een digitale sessie met praktische tools. Middels een tutorial word je meegenomen om zo 

natuurlijk mogelijk hernieuwde, positieve groepsnormen en gedragscodes te ontdekken. Enkele 
inzichten en praktische thema's die ondersteunend kunnen zijn bij het vormen van  een veilig en 
constructief (werk- en leer) klimaat worden hierbij besproken. Bepaal zelf waar en wanneer 
u deze tips wilt bekijken. 
 
Vanaf 28 april is de tutorial beschikbaar. Meldt u hier aan wanneer u de tutorial wilt ontvangen.  

 

Groepsversterkende trainingsbijeenkomsten (gebaseerd op de principes van Rots 
en Water) 
Het doel van deze bijeenkomsten zal liggen op het opnieuw creëren van een fijn 
groepsklimaat. Tijdens deze kortdurende interventies, mogelijk uitgevoerd tijdens de gymlessen, 

zal de focus van de oefeningen liggen op de thema’s vertrouwen in elkaar, in jezelf en 
samenwerking. 
  

Interesse of meer weten ? 
Stuur een mail en wij nemen contact op om verdere afspraken te maken. 

 

Ondersteuning bij pedagogisch tact  
Geheel afgestemd op de behoefte van de groep kunnen wij een brede en praktische 
ondersteuning in de groep bieden bij de herstart. Hierbij worden verschillende 

(groeps)ondersteunende en/of coachingsmogelijkheden aangereikt. 

 

 

Heeft u interesse in een van bovenstaande workshops/coachingsmomenten, of heeft u behoefte 

aan meer informatie? Stuur een mail naar: rungraaf@aloysiusstichting.nl en wij nemen contact 

met u op. 
  
Naast bovenstaande trainingen hebben wij een breed scala aan mogelijkheden om u op 
individueel, op groep- of teamniveau verder te professionaliseren. Neem een kijkje op onze 
website voor de diverse opties: www.rungraaf.nl 
  

Bij al deze interventies zullen wij uiteraard rekening houden met de op dat moment geldende 

richtlijnen van het RIVM. 
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