Over Kindkracht
Kindkracht is in 2009 opgericht door Margreet van der
Veen. Als ervaren leerkracht uit het PO, SBO en volwassen onderwijs wilde zij meer zorg kunnen bieden binnen het
huidige onderwijs. Ze volgde verschillende opleidingen zoals :
gespecialiseerde leerkracht en de Intern Begeleiders opleiding,.

Praktijk voor
training, coaching en
therapie

Na als IB en MT– lid te hebben gewerkt besloot ze haar
ambitie waar te maken in de therapie en coaching. In 2011
studeerde ze af als Kinder- en Jeugdtherapeut.
Margreet is naast
trainer, coach en
therapeut ook
moeder van 3
dochters en
woont ze sinds
kort in het
mooie Drenthe.
Met Kindkracht brengt
ze mensen weer ‘in balans’ . Dit doet ze oor ze hun
eigen krachten te laten ontdekken en door ze deze
bewust op de juiste manier te leren inzetten. Daarbij
werkt Margreet nauw samen met het systeem om de
mensen heen.
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Informatie voor
scholen

Het

beste dat je kunt worden,
ben je zelf.

Kindkracht biedt training, coaching en therapie aan jeugd,
scholen en zorgverleners. Deze folder is speciaal bedoeld
voor scholen. De problemen waarmee directies, leerkrachten, docenten en ondersteuners bij Kindkracht komen lopen
veelal uiteen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:


Hoe ga ik om met die verschillende kinderen en hun
uiteenlopende (negatieve) gedrag?



Hoe kan ik oplossingsgericht bezig zijn met een klas
met 25 leerlingen?

Hoe werkt

Tarieven

Kindkracht
Op het moment dat scholen contact opnemen met
Kindkracht wordt er eerst informatie ingewonnen d.m.v.
een vrijblijvende intake/kennismaking.
Tijdens dit gesprek wordt de mogelijkheden voor ondersteuning besproken. Welke behoefte staat centraal?
Maar vooral ; wat heb jij nodig als leerkracht of docent?

Voor 1 uur training/coaching hanteert Kindkracht
een tarief van € 80,= excl. BTW.
Trainingen en workshops zijn afhankelijk van het
aantal uren. Hierbij worden andere tarieven gehanteerd.
Betaling is 50% bij aanvang en 50% na afronding van
de ondersteuning

Nadat school akkoord is met de inzetting van Kindkracht wordt er een digitaal contract opgemaakt. Hierin
staan alle gegevens verwerkt.
Soms willen scholen of zorgverleners teambreed ondersteuning. Bij Kindkracht zijn er verschillende mogelijkheden om ook hiermee aan de slag te gaan. Hierbij kunt
u o.a. denken aan: training Kids’Skills, Meldcode, korte
teambuilding en persoonlijke kwaliteiteninzicht. Alles in
het teken van oplossingsgerichte, kortdurende begeleiding, welke direct toepasbaar is.



Hoe kan ik mijn pedagogisch klimaat afstemmen bij
mijn leerlingen en hun verschillende thuissituaties?



Hoe plan ik alles in 1 werkweek ?



Hoe houd ik mijn hoofd boven water met deze stijgende werkdruk ?

Daarnaast is het mogelijk om individuele training of
coaching te volgen. Dit kan op het gebied van het versterken van eigen mogelijkheden binnen de klas tot het
verdiepen van kennis m.b.t. een thema als bijvoorbeeld:
hoogsensitiviteit, NLD, planmatig werken, seksualiteit
binnen de klas, NLP, mindfulness, maken van een eigen
POP, ADHD, pesten, Rots en Water, echtscheiding,
ziekte of overlijden van een klasgenoot…
Alles wordt ingezet om jouw kwaliteiten passend aan
jouw onderwijs te maken.
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