OVER WEGWIJS
Wegwijs biedt coaching en trainingen
aan professionals, ouders en leerlingen,
gericht op het versterken van
leerprestaties en zelfvertrouwen van
leerlingen met leermoeilijkheden, ASS,
AD(H)D, hoogbegaafdheid,
concentratieproblemen,
gedragsproblemen en dyslexie.

JEUGD BREINCOACH
LEREN LEREN
BASIS DENKSYSTEMEN
BELBIN TEAMTRAINING

onze trainingen zijn
gevalideerd door
Registerleraar

contact@wegwijscc.nl
06 - 828 470 62

BASIS DENKSYSTEMEN

JEUGD BREINCOACH
Vooral bij leerlingen met ASS en/of
AD(H)D zien we problemen op school met
het werkgeheugen, plannen en
concentreren. Maar zeker ook veel andere
leerlingen zijn gebaat bij het regelmatig
doen van oefeningen die de executieve
functies versterken. De meeste
professionals die met kinderen werken
zijn zich hier goed bewust van. Maar hoe
bouw je zoiets in in je lesprogramma? Of
hoe zorg je er als professional voor dat
leerlingen ook thuis aan de slag gaan met
de oefeningen? Hoe begeleid je deze
leerlingen en hun ouders vanuit school of
vanuit je praktijk?
Als Jeugd Breincoach help je jeugd bij het
versterken van de hersengezondheid door
hen optimaal gebruik te leren maken van
de mogelijkheden van hun brein.

De training Basis Denksystemen richt zich
op 2 basis denksystemen: visueel denken
en taaldenken. Het accent van deze
training ligt op het verstevigen en
verbeteren van de eigen talenten, de
onderlinge samenwerking en de daarmee
samenhangende communicatie.Training
voor projectteams en creatieve teams.

LEREN LEREN
LEREN LEREN is bedoeld voor leerlingen
met dyslexie, AD(H)D, hoogbegaafdheid,
concentratieproblemen en beelddenken,
maar natuurlijk ook voor alle andere
leerlingen die makkelijker willen leren
leren en er meer plezier aan willen
beleven. Wegwijs biedt trainingen voor
professionals, ouders en leerlingen op alle
niveaus.

BELBIN TEAMTRAINING
Om als organisatie succesvol te kunnen
zijn is de vorming van een effectief team
van cruciaal belang. Meredith Belbin deed
jarenlang onderzoek naar teams en de
teamrollen en beschreef deze
nauwkeurig. In deze training onderzoeken
we waar ieders krachten liggen en hoe elk
lid het team aanvult. Maak de stap van
samen werken naar SAMENWERKEN.

