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.
U kunt er ook voor kiezen om Kwink op uw school onder begeleiding van een onderwijsadviesbureau
te implementeren. Op www.kwinkopschool.nl/begeleiding vindt u de onderwijsadviesbureaus waar wij
mee samen werken.
Kwintessens heeft het volgende aanbod voor uw team, op uw school:

• Kwink Implementatietraining - Basis (3 uur)
• Kwink Implementatietraining - Vervolg (3 uur)
U kunt de basis- en vervolgtraining op 1 dag laten plaatsvinden.

Kosten per training (3 uur) € 900,00 exclusief reiskosten a € 0,19 per km berekend vanaf Amersfoort of
Drachten. Voor een training door dr. Kees van Overveld vragen wij u een mail te sturen naar:
nieuws@kwintessens.nl.
Hieronder vindt u de inhoud van de 2 type trainingen die wij aanbieden:
Kwink Implementatie - Basis

Kwink Implementatie - Vervolg*

• Wat is sociaal-emotioneel leren?

1	- Belang van transitie
- Vormen van transitie
- Opdracht transitie

• Hoe Kwink ben jij?
• Observatielijst Kwink
• Achtergronden Kwink
• De opbouw van een Kwink-les
• Groepsvorming in Kwink
Opdrachten*
1 - Planning lessen en transitie
- Hoe maken we Kwink zichtbaar?

2	- Belang van ouderbetrokkenheid
- Samenwerken met ouders
- Ouderbetrokkenheid en Kwink
- Voorbereiden ouderavond; plenair en in de
klas
3	- Kort herhalen van fasen in de groepsvorming
- Groepsvorming opdracht
Evalueren en afronding

2 Voorbereiden van een Kwink-les
3 Groepsvorming opdracht
Evalueren en afronding

* U kunt 2 van de drie opdrachten/onderwerpen kiezen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact op
met uw relatiebeheerder via www.kwintessens.nl/advies-op-maat/.
Of neem contact op met onze klantenservice via info@kwintessens.nl
of via 033 – 460 19 40. Hartelijk dank.
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