8 en 9 september landgoed Guldenberg

Tweedaagse
Met zwier voor de klas*
Onder leiding van Bregje Pel en Mirjam Gilhuis

* Mede geïnspireerd op het boek van Bregje Pel ‘Tussen sleur en zwier. Over de leraar als mens’.

In ons werk met leraren horen we vaak dit soort vragen:

- Heb ik de soort orde die bij me past?”
- Hoe heb ik contact met de leerlingen? En wil ik dat zo?”
- Vind ik mijn schoolbestaan te saai? Of te druk? Of
allebei tegelijk? En wat doe ik daaraan?”
- Ben ik volgens mijn eigen normen, wel goed genoeg?
In tijden van corona dringen dit soort vragen zich nóg urgenter en
existentiëler op, zo merken wij dagelijks in onze coaching- en
supervisiebijeenkomsten. Een goede reden om aan het begin van het
nieuwe schooljaar met een nieuwsgierige en milde blik te kijken naar je
eigen handelen als leraar en ‘de kussens op te schudden’. Welke stap
wil jij zetten zodat je leraarschap leuker én effectiever wordt?

Op 8 en 9 september organiseren we een tweedaagse training voor
leraren die hun werk weer leuker én zinvoller willen maken. Zwieriger.
Onder het motto ‘met zwier voor de klas’ gaan we aan de slag met
onderwerpen als:

-

contact maken met de leerling en met jezelf;
goed contact maken en tegelijk heel duidelijk zijn;
omgaan met je innerlijke criticus;
omgaan met weerstand van jezelf en van de klas.

In deze tweedaagse met overnachting hebben we de tijd om aan te
sluiten bij de kennis en behoefte van de deelnemers. De groepsgrootte
van maximaal 10 personen biedt volop ruimte aan ieders vragen.

Met zwier en energie het nieuwe schooljaar in
Als deelnemer word je je meer bewust van het eigen handelen als leraar
en als mens met al zijn mogelijkheden, verwachtingen en valkuilen.
En weet je vanuit je eigen behoeftes en drijfveren met welke kleine
bewegingen ‘’de boel weer wat zwieriger wordt’’. Onze belofte: na deze
tweedaagse ga je met zwier en nieuwe energie het nieuwe schooljaar in.

Een natuurlijke leeromgeving
De tweedaagse vindt plaats op een fraaie locatie: De Guldenberg.
Middenin de natuur tussen Tilburg en Den Bosch. Wij zien er naar uit om
je hier te ontvangen op 8 en 9 september.

Over Bregje en Mirjam
De training wordt gegeven door Bregje Pel en Mirjam Gilhuis, zeer ervaren
trainers, coaches en lerarenopleiders. “We zijn van speels, van diepgang én
van improviseren. In de training gebruiken we diverse zelfontwikkelde
instrumenten zoals het werkschema tussen contact en contract.”

Meer weten over de tweedaagse? Ga dan naar
www.kpcgroep.nl/metzwiervoordeklas

Alvast een fijne zomervakantie!

Meer over Bregje Pel:
www.kpcgroep.nl/bregjepel

Meer over Mirjam Gilhuis:
www.kpcgroep.nl/mirjamgilhuis

Een initiatief van KPC Groep

