Naar een positief schoolklimaat
Zoek je als school een bijzondere invulling van een ouderavond? Of bijvoorbeeld een
leuke afsluiting van een studiedag van de leraren? Haal dan de humoristische
voorstelling ‘Pap, doe normaal!’ in huis!
Het zou op scholen best wat positiever mogen. Een zeer actueel en urgent thema.
Als je bijvoorbeeld kijkt hoe ouders soms de leraren benaderen… En eerlijk is eerlijk, leraren
zelf kunnen het soms ook wel wat positiever doen.
De voorstelling van de stichting Positief Coachen is een krachtige aanzet voor een nog
positiever klimaat op en rond jullie school. In zo’n klimaat:
•
•
•
•

kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen;
zijn ouders meer betrokken;
zijn er minder incidenten;
neemt het werkplezier voor de leraren toe (en zijn mensen dus ook eerder geneigd om
leraar te blijven / leraar te worden!).

De voorstelling is voor leraren en/of ouders van leerlingen, zowel in het primair als voortgezet
onderwijs.
De voorstelling kan gewoon in de aula van de school plaatsvinden. (Maar natuurlijk ook in
een cultureel centrum of theater.)

En na de voorstelling?
•

Boekje. Na afloop van de voorstelling kun je voor slechts vijf euro het gelijknamige
boekje kopen, met de tips uit de voorstelling.

•

Videofeuilleton. Na de voorstelling krijg je, als je dat wilt, een jaar lang regelmatig een
kort filmpje in de mail. Het verhaal loopt door! Zodat je er steeds weer aan herinnerd
wordt.

•

Vervolgbijeenkomsten. Optioneel is dat je na de voorstelling als school zelf activiteiten
opzet (al dan niet vanuit jullie samenwerkingsverband). Of een project in huis haalt
(bijvoorbeeld van Vreedzame School, Kanjertraining, PBS) of een workshop van de
stichting Positief Coachen.

Wil je meer weten?
Kijk op www.positiefschoolklimaat.nl. Daar vind je ook de trailer, foto’s, referenties, etc.
Of neem contact op met Ewald van Kouwen van de stichting Positief Coachen,
telefoon 06 – 122 677 24 of e-mail ewald@positiefcoachen.nl.
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