Implementatie-aanbod Kwink

Beste relatie,
Zoals u weet, kunt u zonder training met Kwink starten.
Wij bieden een digitale presentatie met voice-over om uw team te informeren.
En wij bieden u een gratis presentatie door onze relatiebeheerder op uw school.
Kwintessens biedt u een implementatie training op maat aan. Op uw school, voor uw team.
Er is altijd (korte) aandacht voor de introductie met een aanvulling vanuit het keuzemenu.*

Kosten per training (3 uur) € 900,00. Als een afspraak op locatie plaatsvindt, komen er nog reistijd- en
reiskosten bij. Reiskosten € 75,00 per uur. Het eerste uur reistijd per dag wordt niet in rekening gebracht.
Reiskosten € 0,23 per km. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. Voor een training door
dr. Kees van Overveld vragen wij u een mail te sturen naar: trainingen@kwintessens.nl.
Hieronder vindt u de inhoud van onze training die wij aanbieden:
Kwink Implementatie - Introductie
• Wat is sociaal-emotioneel leren
• Achtergronden Kwink / wat is nieuw?
• SEL competenties
• Groepsvorming in Kwink
• De Kwinkles omgeving
• Jaarplanning

Kwink Implementatie - Theorie en praktische verwerking Keuzemenu*
• Voorbereiden van een Kwinkles
• Activiteiten groepsvorming
• Visie op gedrag van leerlingen
• Hoe SEL zijn wij? Voorbeeldgedrag van leerkrachten
• Hoe maken we Kwink zichtbaar in de school?
• Bevorderen van ouderbetrokkenheid
• Geplande transitie: Kwink van de Week
• Ongeplande transitie: Kwinkslagen
• Transitie: Circus Ik
• Gedrag in de praktijk: koppeling gedrag –
regels/afspraken – Kwink
• Koppeling Kwink met SCOL of Kindbegrip
• Burgerschapslessen

In een telefonisch overleg met de trainer wordt een programma op maat samengesteld dat aansluit bij
de situatie en de wensen van de school.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact op met uw relatiebeheerder via
www.kwintessens.nl/advies. Of neem contact op met onze klantenservice via
trainingen@kwintessens.nl of via 033 – 460 19 40. Hartelijk dank.

www.kwinkopschool.nl
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