talentbegeleiding voor kinderen, ouders en professionals

“Ontwikkelen is groeien naar vrijheid
en zelfstandigheid, een prachtige
ontdekkingstocht naar je eigen
talenten en mogelijkheden.”

“Juf Talent” helpt kinderen en jongeren met het ontdekken van
hun unieke persoonlijke kwaliteiten.
Door steun, sturing en inspiratie worden kinderen bewuster
van wie ze zijn, hun eigen mogelijkheden en ware passie.
Dat geeft richting en zelfvertrouwen.

“Mijn passie is kinderen een spiegel voor te houden om ze
vanuit eigen kracht hun leven te laten leven.
Dan raken kinderen intrinsiek gemotiveerd.
Juist in de wereld van nu is het van belang om kinderen
bewust te blijven stimuleren.
Kinderen vertrouwd laten zijn met hun ‘eigen wijsheid’
en weten.”

“Ik word hier zo blij van!”
“Ik dacht dat ik geen talenten had, en
nu heb ik er een heleboel!”
“Ik durf veel meer dan ik wist.”

“Als kinderen naar de
spelgroep zijn geweest,
zijn ze de hele dag positief
tegen elkaar”

Juf Talent biedt positieve coaching voor kinderen, ouders en professionals
Kernreflectie
Deze toekomstgerichte vorm van
coaching is gebaseerd op de positieve
psychologie en laat iedereen (weer)
ervaren welke kracht er schuilt in het
volgen van je passie.
Talentbegeleiding
Coaching op maat, o.a. bij de overgang
van het PO naar het VO (primair- naar
voortgezet onderwijs).

OKI-B ouder- kind interactie begeleiding.
Via deze ‘practice based’ methode wordt
via samen bewegen doelgericht gewerkt
aan het verbeteren van relaties in het
gezin.
Belevingsactiviteiten in de natuur.
Met kinderen en / of gezinnen erop uit
in de natuur om uit het hoofd te komen
en in het lijf te zijn. Vanuit aandacht voor
jezelf, aandacht voor de ander.

Sherborne bewegingspedagogiek
Spelgroepen (o.a. op scholen) waarbij
kinderen positieve ervaringen opdoen
met hun lijf en zich daarin ‘lekker voelen’.
Dit helpt vertrouwen en controle te
krijgen, bevordert sociaal gedrag en
concentratie.

Voor meer informatie over het aanbod
en trajecten op maat, zie de website
www.juftalent.nl

Neem gerust contact op via
christelvisser@juftalent.nl
of bel 06-21593666.

