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Samen-Binden vindt dit ook en wil samen met
ouders en leraren een omgeving creëren
waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Een omgeving waar veiligheid, openheid en
vertrouwen de belangrijkste waarden zijn.

Samen-Binden

Kijken naar kinderen met visie

Werken met én voor kinderen: iedere leraar had die wens voordat hij/
zij aan de Pabo of lerarenopleiding begon.
Werken vanuit een ideaal: kinderen iets leren, hen begeleiden, hen
helpen te ontwikkelen. Met dat beeld bent u, ben jij toch ooit begonnen
met je werk in het onderwijs?
De dagelijkse praktijk lijkt leraren van dit beeld, dit ideaal af te leiden:
er MOET immers zoveel!
Samen-Binden laat met deze training leraren weer in contact komen
met hun kern, hun wens om kinderen iets te leren, te begeleiden.
Zodat leraren weer met enorm veel plezier aan het werk gaan, daar
energie uit halen. En daarmee hun belangrijke taak: kinderen een
optimale begeleiding geven in hun ontwikkeling, met een goed gevoel,
zorgvuldig en met hernieuwde energie ten uitvoer kunnen brengen.
Omdat kinderen dat verdienen.

Samen-Binden

Omdat ze er recht op hebben.
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Omdat ze dat waard zijn!!!

Kijken naar kinderen met visie.
:HHULQFRQWDFWNRPHQPHWMHNHUQ´:DDURPYLQGLNZHU
NHQPHWNLQGHUHQ]RZDDUGHYRO"µ1DDVWDOOHYHUZDFKWLQ
gen van directie, ouders, inspectie ook weer weten wat
jouw persoonlijke doel is in het werken met kinderen.
Bewust worden van wat jij hierin belangrijk vindt. Deze
training biedt leraren de kans om voor zichzelf én samen
PHWFROOHJD·VPHWKHUQLHXZGHHQHUJLHHQGRHOJHULFKW
weer aan de slag gaan.

De training
De training wordt gegeven in twee delen waarbij in het
tweede deel een verdieping plaatsvindt. De periode tus-
sen deel 1 en 2 wordt gebruikt om iedere deelnemer zich
werkelijk in te laten leven in zijn/haar missie en visie.

Eerste deel (duur: 3,5 uur)

Tijdens dit deel van de training wordt ingegaan op de
betekenis van waarden. Wat voor invloed hebben waar-
den op je dagelijks handelen? Hoe en waar worden waar-
den gevormd en hoe staan ze in relatie tot normen en
overtuigingen?
Daarna volgt de waardenoriëntatie, waarbij iedere deel-
nemer voor zichzelf ontdekt vanuit welke waarde hij/zij de
dingen doet. Men wordt zich ervan bewust waarom men
de dingen doet zoals men het doet en veel belangrijker
nog: waarom men de dingen niet doet die men eigenlijk zo
graag wil!

Tweede deel (duur :3,5 uur)

De periode tussen deel 1 en 2 is door de deelnemers
gebruikt om zich nog meer bewust te worden van wat
waarden betekenen in hun dagelijks leven. Nu iedereen
voor zich zelf weet vanuit welke waarden, vanuit welke
visie men handelt wordt gekeken wat dit betekent voor
KHWWHDPHQGHVFKRRODOVJHKHHO'HYUDDJ´:LHZLOMH]LMQ
DOVVFKRRO"µVWDDWKLHUELMFHQWUDDO6DPHQZRUGWGPY
diverse werkvormen een visie en missie ontwikkeld die
meer zijn dan alleen maar letters op papier. Een visie en
missie met inhoud, de derde dimensie
De deelnemers
Tijdens deze bijeenkomst zullen de deelnemers afwisse-
lend individueel en in teamverband aan het werk gaan.
Ieder heeft een actieve rol. Deze bijeenkomst brengt de
deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging!

Samen-voegen
Het is mogelijk om het eerste en tweede deel samen te
voegen tot één bijeenkomst van 7 uur. De bewustwording
van je eigen persoonlijke waarden wordt dan verdiept
GPYHHQRHIHQLQJPHWFROOHJD·V

Wat levert de training op?
Inzicht in de betekenis van waarden.
Een bewustwording van wat je drijft in jouw handelen.
Een duidelijk gezicht waarmee je als team, school
naar buiten wilt treden.
Een heldere visie en missie.
Een andere kijk op je collega, meer onderling begrip.
Een hechter en creatiever team.
Een kapstok waar je je besluiten als het ware aan op
kunt hangen.
Plezier en ontspanning.
Meer inzicht in communicatie.

Informatie
Werkvorm
Tijdens de training worden werkvormen vanuit Meervoudi-
ge Intelligentie gebruikt. Veiligheid, vertrouwen en
respect zijn de belangrijkste waarden tijdens de
bijeenkomsten. Een gezonde dosis humor zal zeker niet
ontbreken.

Wij komen de training graag bij u
nader introduceren.
Naast deze traininig bieden we
onder de naam Samen-Binden
nog meerdere producten aan.
Joyce Seijbel Martin Heerspink

www.samen-binden.nl

