
De groepsRoute

Een route naar een positief groepsklimaat
In een groep met een positief klimaat voelen leerlingen zich prettig en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Wil jij 
samen werken aan een positief klimaat? Wil jij inzicht in sfeerbepaling, pestgedrag, meidenvenijn, ruzies en groepsdruk? 
Wil jij begin van het schooljaar een goede start maken met je groep? En grip houden op die groepsdynamiek?

Samen is de kracht van ‘t PAST! 
De kracht van de groepsroute is ‘samen’. We doen het samen zodat jij als leerkracht/docent je groep in een positieve 
kracht kunt zetten. In zowel PO als VO. Met ruime mogelijkheden aan begeleiding voor leerlingen, groepen en 
leerkrachten/docenten. 

De groepsroute naar een positief klimaat  waarbij soms een nieuwe afslag nodig is

Dagelijks bereikbaar
9.00 - 17.00 uur

T  06 83 04 02 81 
E info@tpast.org
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Het begin
Observaties en consultatie. We brengen in beeld wat 
er nodig is. Samen bepalen we met de school welke 
route kan leiden tot een positief groepsklimaat.

Het portret
Uitgebreide analyse van jouw groep. We 
kijken dieper naar: de onderlinge relaties, de 
onderwijsbehoeften, interactie leerlingen en 
leerkracht/docent, groepsrollen, startmeting, 
leerlinginterviews. 

De start
Geschikt voor de opstart van het schooljaar. Met 
gezamenlijke voorbereiding en coaching in de klas 
helpen we leerkrachten met: klassenmanagement, 
gedragsplan, omgaan met gewenst en ongewenst 
gedrag, fases van groepsvorming, regels en afspraken. 

In beweging 
Samen kijken we welke (bewegings)activiteiten het 
groepsproces positief bevorderen. Dit kan tijdens de 
leervakken, maar ook tijdens pauzes, vrije situaties, 
lessen bewegingsonderwijs.

Afslag - Interventie
Interventie in het schooljaar om het positieve 
groepsklimaat te herstellen. Analyse en coaching op 
de werkvloer bij: klassenmanagement, gedragsplan, 
omgaan met gewenst en ongewenst gedrag, regels 
en afspraken. Samen bereiden we een ‘nieuwe’ start 
voor.

Afslag - Op maat
Geen interventie nodig, maar behoefte aan 
groepsvormende activiteiten. Denk hierbij aan: 
Rots en Water, TOPS-training (V.O.), Bewegend 
leren, Spelbegeleiding, brugklastraining, executieve 
vaardigheden, etcetera. Uiteraard bekijken we 
samen wat jij of jouw groep nodig heeft. 

Route Schoolbreed
We begeleiden het hele team en de school bij het 
vormgeven en uitvoeren van het pedagogisch beleid. 
Onderdelen hiervan kunnen zijn: structureel omgaan 
met positief gedrag, omgaan met ongewenst gedrag, 
teamafspraken, doorlopende lijn pedagogisch 
handelen.

‘t PAST 
Met ‘t PAST maken we  
passend onderwijs mogelijk. 
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