
Écht een goede start maken met je groep? Jij verdient dit met je leerlingen! 
Jullie zijn het waard om te investeren in een groep die wel tegen een stootje kan.
Met dit programma verrijk je het groepsproces en krijgt de groep een boost in de geza-
menlijke draagkracht om uitdagingen aan te gaan en plezier te hebben met elkaar! 

In de eerste weken na een schoolvakantie of bij een belangrijke verandering in de klas 
doorloopt de groep bepaalde wetmatige fases in het groepsvormingsproces. Dit proces is 
bepalend voor de uiteindelijke sfeer in de groep. Natuurlijk wil jij als leerkracht dit proces 
optimaal faciliteren en je bent hierin zeker niet de enige. Iedere leerkracht wil een veilige en 
plezierige omgeving creëren voor zijn of haar leerlingen waarin iedereen optimaal kan leren. 

Kickstart

Wat gaan we doen?
 Wekelijks een les van één uur vol challenges. 
 In 6 lessen krijgen jullie de bouwstenen, zoals contact maken, grenzen aangeven en 
 respecteren, vertrouwen in jezelf en in elkaar, emotie en spanningsregulatie, 
 samenwerken, om samen een gezond groepsklimaat in stand te houden.
 Ervaren, stilstaan bij elkaar en met elkaar in gesprek gaan.
 Elkaar aansporen, waar nodig kalmeren en vooral elkaar vinden; dat gaan we doen!

Hoe ziet het programma er uit?
 1 keer in de week een les van 1 uur gedurende 6 weken.
 Challenges om de rest van de week met de bouwstenen te werken en deze te 
 implementeren. 
 Een terugkom-les na 2 maanden. 

Voor wie en door wie?
Het Kickstart programma is er voor groepen van de basisscholen die met elkaar 
een goede start willen maken na een vakantie of een andere belangrijke 
verandering in de klas. Er is zowel een onder-, midden-, en bovenbouw variant 
beschikbaar. De lessen worden gegeven door een ervaren, energieke trainer. 

Locatie
De lessen worden gegeven in de gymzaal of in het speellokaal bij jou op school.

Kosten
De kosten bedragen €1995,- per groep (kosten zijn inclusief voorbereiding, 
tussentijdse afstemming en evaluatie, planning & logistiek, materiaal, 
reiskosten/tijd).

Boost
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