
Enthousiast wordt van het gedachtengoed van THINK op school ?
Het belangrijk vindt om in de klas gesprekken met jongeren te voeren over
voor hun belangrijke onderwerpen? 
Goed kan luisteren, doorvragen en jongeren kan uitnodigen deel te nemen
en te delen?
Makkelijk contact maakt met jongeren en een veilige sfeer neer weer te
zetten?
Meer wil weten over  de THINK methode en daarin geschoold wil worden?
Op zzp-basis wil werken? En onregelmatige dagen en uren prima vindt?

BEN JIJ IEMAND DIE: 

T H I N K  O P  S C H O O L

Trainers gezocht
'Maandagmorgen 09:00 uur, vandaag begin je met Klas 1H2, een energieke groep waar
best goed mee te praten valt. Maar waar ook een paar heel duidelijk de leiders van de
groep zijn, met alle gevolgen van dien. In de voorbereiding met de mentor heb je dit
besproken en je bent benieuwd hoe ze reageren op jou, je vragen en je opdrachten. Het
doel is een veilige klas creëren, waarin alle leerlingen het aandurven om te delen en regie
te pakken over hun gedachten en gevoelens. Dat moet lukken. Je hebt er zin in!'

Meer informatie? Neem dan contact op met :
Nadia Laroes 06-50436319, of
Marieke Sne l  06-15094561

Dynamiek van een klas begrijpen en doorzien
In staat om veiligheid te creëren
Ervaring met lesgeven / training geven aan jongeren
Zelfstandig, tactisch en pro-actief
Organisatievermogen

BENODIGDE COMPETENTIES: 

THINK lessen geven
Zorgen voor een veilig leerklimaat in de groep 
Samenwerken met de mentor aan de THINK-lesdoelen
THINK-lessen inhoudelijk evalueren met de leerlingen en de mentor 
Signaleren en doorverwijzen waar nodig naar de ondersteuningsstructuur van de school

TAKEN THINK-TRAINER

THINK op school is een sociaal-emotionele leerlijn/preventieaanpak . De kern van deze
aanpak is dat jongeren leren grip te krijgen op hun eigen denken en voelen. Waardoor ze
beter  leren omgaan met alles wat er in hun leven gebeurt of nog gaat gebeuren. 

W W W . T H I N K O P S C H O O L . N L

Maak een korte
videopitch:

"Waarom wil je
voor THINK

werken?"

Mail naar:
info@thinkopschool.nl

NADAT WE JE VIDEO HEBBEN BEKEKEN:
Nodigen we je (als dat wat we zien ons bevalt) uit voor een simulatiesessie waarbij je jezelf als trainer
kan laten zien. Met de andere sollicitanten kom je bij elkaar. Binnen deze groep ga je een korte
presentatie van 10 minuten geven, waarbij de andere sollicitanten fungeren als 'de klas'. Zo kom je
snel te weten of THINK op school bij jou past en andersom! Na deze sessie krijg je snel te horen of je
kan starten met de korte opleiding tot THINK-trainer.


