De doelgroep
Interesse in
Coaching2Gether?
Neem dan contact op met:
Niels Peulen
n.peulen@puntwelzijn.nl
0031629567738

Voor wie is coaching2Gether?
Leerlingen vanaf groep 8
(basisonderwijs) t/m de hoogste klassen
van het Voortgezet Onderwijs kunnen
deelnemen aan Coaching2Gether.

De deelnemer heeft moeite met:
• Schoolresultaten
• Motivatie
• Beroepskeuze
• Zelfvertrouwen
• Zelfredzaamheid

Wat is Coaching 2Gether?
Een passende coach gaat samen met de
deelnemer leerdoelen en vaardigheden
opstellen waar ze op een leuke manier
wekelijks mee aan de slag gaan.
Dit doen we aan de hand van
verschillende coaching methodes:

Aan welke doelen werken we?
• Het optimaal functioneren op school
• De opleiding afronden met een
diploma
• Afspraken nakomen
• De verantwoordelijkheid nemen voor
eigen gedrag
• De vrije tijd zinvol besteden

• Kids Skills
(basisonderwijs)

• De communicatie met ouders
aangaan

• Mission Possible
(middelbaaronderwijs)

• Niet betrokken raken bij
verschillende vormen van
criminaliteit

• Sociaal- emotionele vaardigheden
• Thuissituatie

De deelnemer:
• Is gemotiveerd om zich te laten
coachen
• Staat open voor gedragsverandering
• Kan betekenis geven aan informatie
• Het toekomstperspectief van de
leerling is belangrijk
• Ziet zelfsturing als een uitdaging

Teambuildingsactiviteiten

MISSIE
Tijdens het schooljaar worden er twee
teambuildingsactiviteiten
georganiseerd. Deze activiteiten hebben
als doel de band te versterken tussen de
deelnemer en de coach.
Tijdens de teambuildingsactiviteiten
worden er weerbaarheidsactiviteiten
aangeboden die de coach en deelnemer
samen zullen uitvoeren.
Doelen:
• Weerbaarheid vergroten
• Geloof in eigen kracht

Iedereen = Kansrijk
Doormiddel van
Coaching2Gether ondersteunen we
de deelnemer bij de ontwikkeling van:
• Een positief zelfbeeld
• De intrinsieke motivatie
• De zelfredzaamheid

• Andere respectvol tegemoet treden
• Sociale vaardigheden en contacten
bevorderen
Deze activiteiten zijn niet alleen
leerzaam, maar ook nog eens
ontzettend leuk!
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