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Beste collega’s,
Met opdrachten op maat hebben we voor veel 
onderwijscollega’s in regio Rivierenland al iets kunnen 
betekenen. Ook in deze periode staan we voor jullie 
klaar met specialistische ondersteuning.  

Juist nu staan we klaar! Het is in deze 
tijd van thuisonderwijs (nog) lastiger 
om zorgleerlingen en zorggezinnen in 
beeld te houden en te begeleiden.  
Wij denken graag met jullie mee op 
het gebied van thuisonderwijs. Want 
niet alleen fysiek, maar ook op afstand 
ondersteunen we, geven we advies en 
kijken we mee in de klas.

‘t PAST voor  leerkrachten:
•  Coaching op maat (met videobeeld mogelijk)   
•  Intervisie  •  Oudergesprekken  •  Psychopathologie   
•  Pedagogisch vakmanschap

Het mes snijdt aan twee kanten
Ervaringsverhaal van Nynke Nauta Intern begeleider  
Prins Maurtisschool locatie Passewaaij 

“Ik heb ‘t pAst ingeschakeld omdat wij als school ten einde raad 
waren met een zeer complexe casus in groep 8. Het ging om 
psychische problematiek in het sociale gedrag, in combinatie met 
beweging. Er was haast bij een specifieke inzet om de leerling 
te helpen weer zingeving te ervaren in het leven, en ook om de 
uitstroomrichting goed te kunnen inschatten. 
Samen stelden we een plan van aanpak op. De consulent heeft met 
diverse sport- en spelvormen onze leerling weten te stimuleren 
en te activeren om doelen te behalen op het gebied van sociale 
redzaamheid, het maken van keuzes en bewustwording van eigen 
gevoelens/emoties. Bovenal heeft ze bereikt dat deze leerling 
weer plezier in het leven heeft en meer zelfvertrouwen. Het 
proces leidde er ook toe dat de groepsgenoten de ontwikkeling erg 
waardeerden en de leerling in hun hart hebben gesloten. Het mes 
sneed daardoor aan twee kanten!
Doelen die wij inmiddels onhaalbaar achtten, heeft de 
gedragsconsulent verwezenlijkt! De leerkrachten en ouders zien de 
enorme ontwikkeling en zijn erg enthousiast over de aanpak.”   

Lees de folder

NIEUW! Executieve vaardigheden
Het lijk zo simpel: aankleden, huiswerk maken, 
werk plannen, een tafel opruimen, gepast omgaan 
met boosheid en teleurstellingen. Maar... wanneer 
de executieve functies van een kind zich niet goed 
ontwikkelen, dan kunnen dit moeilijke opgaven zijn. 

Juist voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD,  
autisme of concentratieproblemen is de ontwikkeling 
van hun executieve vaardigheden belangrijk. Daarmee 
kunnen ze zichzelf beter aansturen, krijgen ze controle 
over hun eigen werk en presteren ze beter.

Vanaf begin maart trainen we leerlingen die hier 
in  achterblijven, individueel en in groepsverband. 
Leerkrachten ondersteunen we met kennisdeling en 
praktische handelingsadviezen.
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Zet je groep in de positieve kracht
Een positief groepsklimaat met de Groepsroute

Krijg met een groepsroute grip op 
de groepsdynamiek: de kracht 
van de groepsRoute is ‘samen’. 
We doen het samen, zodat jij 
als leerkracht je groep in een 
positieve kracht kunt zetten.  

Lees de flyer groepsRoute

BEWEGEND LEREN...
...is goed voor de concentratie en motivatie.  

Wil je bewegend leren toepassen in jouw klas(sen)? 
We maken een compleet plan met les-ideeën  

voor een klas of de gehele school  
en ondersteunen bij de uitvoering.

Lees meer over Bewegend leren in dit artikel: 
Vaker-bewegend-leren-op-school

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 
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Hulplijn 

thuisonderwijs

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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https://www.entrealindenhout.nl/assets/uploads/Folders-en-flyers/Folder-tPAST-onderwijs-entrea-lindenhout.pdf
https://www.entrealindenhout.nl/assets/uploads/Folders-en-flyers/Folder-tPAST-onderwijs-entrea-lindenhout.pdf
https://www.entrealindenhout.nl/assets/uploads/Folders-en-flyers/Flyer-tPAST-Groepsroute-naar-een-positief-klimaat.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jsw.nl%2Forientatie-mens-wereld%2Fvaker-bewegend-leren-op-school%2F&data=04%7C01%7Ce.hartman%40umcg.nl%7Cd287fbe6a24d4688e2dc08d89b59ed26%7C335122f9d4f44d67a2fccd6dc20dde70%7C0%7C0%7C637430158132280957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yZaKJp%2FV6rc2MqqEDKjw6IlagJViJOV7lhAXeQwIoMc%3D&reserved=0
https://www.entrealindenhout.nl/assets/uploads/Folders-en-flyers/Flyer-tPAST-Groepsroute-naar-een-positief-klimaat.pdf

