
Onderstaand de route die we met drie scholen gaan lopen 
en die we in willen gaan zetten voor alle nieuwe scholen.  
Vraag van de school is om in groep 5 en groep 7 rots en water te geven, 
naar aanleiding van lessen die we verzorgd hebben binnen deze scholen. 
 
Deze offerte bestrijkt een periode van 3 jaar,  
waarna de scholen samen de weerbaarheid kunnen geven  
vanaf groep 5. 
 
1) We starten met een Edit per school. Door deze Edit kan de teambijeenkomst per school 
vervallen. Het hele team is dan doordrongen van de manier van werken/kijken/voelen van 
Rots en Water. 
 
2) Leerkrachten die affiniteit hebben met deze manier van werken, volgen zelf de 3-
daagse training. Wanneer dit vanuit verschillende scholen gebeurt, kunnen scholen elkaar 
hierin bedienen in de toekomst.  
 
Het eerste jaar lopen deze mensen een cyclus mee met de mensen van PUNT welzijn. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden t.b.v. PUNT welzijn. Er worden wel uren gemaakt en ook 
reiskosten moeten hierin meegenomen worden. Dit moet in de eigen begroting wel 
meegenomen worden, en de uren die gemaakt worden moeten gefaciliteerd worden.  
 
3) Dan gaan de mensen binnen de eigen schoolorganisatie de eigen groep 5 draaien onder 
supervisie van PUNT welzijn. Mensen van PUNT welzijn kijken mee, springen in en zorgen 
dat er zoveel mogelijk rendement uit de training wordt gehaald.  
 
4) Het tweede jaar draaien mensen deze training zelfstandig. Als dit gebeurt tijdens de 
lessen van groep 7 door P.W., kan er gemakkelijk geconsulteerd worden tijdens de 
middagpauze of na school. 
 
5) Groep 7, waarbij ook stootkussens aan de orde komen en fysieke technieken die wat 
meer kennis vergen, wordt het eerste jaar gedaan door PUNT welzijn (liefst dit schooljaar) 
waarbij de mensen die interesse hebben al meekijken.  
 
6) Het tweede jaar worden deze lessen verzorgd door eigen mensen onder supervisie van 
PUNT welzijn. 
 
7) Het derde jaar kan de supervisie door 1 persoon gedaan worden, die switched van groep 
naar groep.  
 
8) Tussendoor zijn er oefenavonden. 2 keer per jaar. Deze kosten € 15,00 
Een keer per jaar een opfrisdag door F. Ykema á € 100, - 
 
Wij zijn als PUNT welzijn altijd te consulteren, dit is inbegrepen bij de overhead.  
Ook kan er vaker meegelopen worden met mensen van PUNT welzijn, als daar behoefte aan 
is. Mensen die de 3-daagse training gevolgd hebben proberen zoveel mogelijk mensen 
binnen de eigen schoolorganisatie te ondersteunen om de lessen van de EDIT te geven.  
 
 
Dit betekent dat na deze 3 jaar ieder teamlid de lessen van de EDIT kan geven. 
Per school 2 mensen zijn opgeleid tot Rots en Water trainer. Je kunt deze lessen vervolgens 
ook geven aan ouders, overblijfmoeders, mensen binnen sportverenigingen in de hele 
gemeente. (Gebeurt in Weert ook) 


