Zo gaan Roos en Tom met
elkaar om
Sociale vaardigheidstraining voor
kinderen uit de groepen 2 tot en met
4 van het basisonderwijs
Klik hier voor meer informatie over e-learning sova
Nathalie van Kordelaar en Marianne Schmidt hebben beiden
ervaring in het geven van sociale vaardigheidstrainingen.Zij
merkten dat bij de bestaande methoden de geleerde
vaardigheden moeilijk integreerden bij kinderen in een situatie
buiten de training.Vanuit deze ervaring besloten ze een
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nieuwe training op te zetten waarin de integratie van de
vaardigheden thuis en in de klas centraal staat. Deze training
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is opgezet voor de basisschool als geheel waarbij integratie
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met de klas een belangrijk aspect is. Ook leerlingen die niet
Schmidt
meedoen aan de training proﬁteren ervan. De lessen en
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opdrachten bij de thema's zijn ondergebracht in een uitgave
voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. De methode is
www.swpbook.com/907
voor beide groepen hetzelfde.
Er kan ook gewerkt worden in de klas en de RT met
onderdelen uit de training. De rollenspellen, spelletjes en
klassenlessen lenen zich ook goed als lessuggesties om sociale vaardigheden aan te leren en kinderen
emotioneel weerbaarder te maken.
Nathalie van Kordelaar is orthopedagoog in het REC-4 onderwijs en heeft als leerkracht, remedial
teacher, trainer en orthopedagoog gewerkt in het speciaal onderwijs.
Marianne Schmidt is orthopedagoog en intern begeleider in het reguliere basisonderwijs en heeft ruim
25 jaar ervaring met kindereren in de basisschoolleeftijd.
Om de methode optimaal te kunnen gebruiken is een workshop 'train de trainer' opgezet door de
auteurs. De workshop omvat twee dagdelen van drie uur. Theorie en praktische opdrachten worden
telkens met elkaar afgewisseld. De workshop wordt afgesloten met een deelnamecertiﬁcaat.
In de workshop komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Theorie en eﬀecten van sociale vaardigheidstrainingen.
Het aanleren van sociale vaardigheden.
Generalisatie en consolidatie van de geleerde vaardigheden naar de praktijk
Je training aanpassen aan het kind.
Organisatie van de training (opzet, selectie van de kinderen, samenstelling groep, tijdsduur en
tijdspad).
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Wat te doen na de indicatiestelling.
Het spelen van rollenspelen.
Het geven van de voorlichtingsbijeenkomsten.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.incontexto.nl of bellen met telefoonnummer: 06-42164553.

Dezelfde methode is beschikbaar voor de onderbouw
Zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om
Sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs
Downloads eerste druk
Bij dit boek zijn een aantal downloads te vinden, deze kunt u hier downloaden.
Downloads tweede druk
Bij dit boek zijn een aantal downloads beschikbaar.
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