
Boost-dagen, een alternatief voor de schooldagen die kinderen missen vanwege 
afwezigheid van de leerkrachten. Een dagprogramma vol spel, beweging en individuele 
aandacht, waarbij het welbevinden van de kinderen centraal staat. Hierbij komen allerlei 
facetten van hun ontwikkeling aan bod. 

Een passende oplossing voor onbemande klassen: 
de Intraverte Boost-dagen!

De Boost-thema’s die onder andere aan bod komen:

 Contact maken      Leefstijl
 Wie ben ik?       Samen werken aan de sfeer in de klas
 Stevig staan       Grenzen aangeven en respecteren
 Bewegen en rust      Hulp vragen en initiatief nemen
 Emotieregulatie en de thermometer   Jezelf presenteren 

Hoe ziet het programma eruit?
 Keuze uit drie varianten: 5, 10, 15 of 20 weken (1 dag per week van 08:00 tot 15:00 uur).
 Ervaringsgericht werken aan de Boost-thema’s .
 Afwisseling tussen bewegen, eigen tijd en samenwerken.
 Een spel van de week in het thema om zelfstandig de rest van de week te herhalen.
 Regelmatig monitoren we het welbevinden van de kinderen aan de hand van 
 de Kidstool (voor meer informatie, ga naar www.intraverteacademie.nl).
 Overdracht naar- en de mogelijkheid tot kennisdeling met het schoolteam.

Voor wie?
Groep 3 t/m 8 van de basisschool.

Trainers
De trainers van Intraverte Boost hebben een relevante HBO-opleiding op het gebied 
van kind en ontwikkeling afgerond, daarnaast hebben zij de interne Boost-opleiding 
voltooid. 

Locatie
Bij jou op school in de gymzaal, op het plein en in de klas.

Kosten
Doordat er een sta�el in de kosten is verwerkt, hebben de kosten voor dit 
programma een vanaf prijs van €3100,-. Hierbij geldt: hoe meer dagen, hoe gunstiger 
het tarief. Ga naar www.intraverteacademie.nl om meer informatie aan te vragen (kosten zijn 
inclusief voorbereiding, tussentijdse afstemming en evaluatie, planning & logistiek, materiaal, 
reiskosten/tijd). 
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Door met de groep aan deze thema’s te werken leren kinderen echte levenslessen.  


