E-learning bij ‘Zo gaan Roos en Tom/ Sarah en Jerom met elkaar om’
Een sociale vaardigheidstraining heeft meer kans op een langdurig effect als de omgeving het kind
stimuleert om het nieuwe gedrag te oefenen in de praktijk. Met de methode ‘Zo gaan Roos en Tom met
elkaar om’ en ‘ Zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om’ krijgt de trainer hiervoor materiaal aangereikt. Bij
elke vaardigheid zijn naast de trainingsles een poster, meerdere lessuggesties voor in de klas en
thuisoefeningen opgenomen. De methode wordt al door veel scholen en praktijken gebruikt en positief
beoordeeld. De trainer heeft een goed houvast aan de vaste indeling van de bijeenkomsten en de
duidelijk beschreven opdrachten. Daarnaast is extra materiaal beschikbaar voor kinderen vanaf groep 5 in
de vorm van het werkboek ‘ De ander en ik’.
Door de brede opzet van de methode profiteren ook kinderen die niet meedoen aan de sova-training van
de klassenlessen. De lessen en opdrachten bij de thema's zijn ondergebracht in een uitgave voor de
onderbouw en een voor de bovenbouw. De methode is voor beide groepen hetzelfde. Er kan in de klas
en de RT ook gewerkt worden met onderdelen uit de training. De rollenspellen, spelletjes en
klassenlessen lenen zich ook goed als lessuggesties om sociale vaardigheden aan te leren en kinderen
emotioneel weerbaarder te maken.
Om met meer achtergrondkennis en praktische handvatten de cursus te geven is nu ook een e-learning
ontwikkeld. Voor veel mensen is het prettig om in hun eigen tijd en tempo een cursus te kunnen volgen.
Op www.incontexto.anewspring.com kan een demo van de e-learning worden bekeken. Naast de elearning is gelegenheid voor het stellen van vragen of uitwisselen van ervaringen. Op de website
www.incontexto.nl staan data waarop vragen gesteld kunnen worden op de praktijk. Ook is er jaarlijks
een intervisiedag voor (oud-)cursisten.
Tot en met oktober wordt de e-learning met korting aangeboden. De e-learning vraagt ongeveer drie
dagdelen aan tijd. De kosten zijn nu, inclusief de verzending van de boeken ‘Zo gaan Roos en Tom met
elkaar om’, ‘Zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om’ en ‘De ander en ik’, € 200,- per deelnemer.
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, maatschappelijk
werkers, remedial teachers, orthopedagogen of psychologen.
Zie voor meer informatie www.incontexto.nl.

