LEERLINGEN

INDIVIDUEEL
Ik ben een leerling en ik wil 1-op 1 begeleiding bij persoonlijk vraagstuk over school

Intake gesprek

Gratis en vrijblijvend
Kennis maken met elkaar. Bij de intake verkennen we het vraagstuk, bespreken we onze aanpak en
werkwijze en bekijken we samen hoe een traject er voor dit vraagstuk kan uitzien.

Scan

€ 55 | 1 bijeenkomst
Voor als je even vast- of vooruitloopt of bij een vraagstuk over een volgende stap. Samen
onderzoeken we wat er nodig is om de flow er (weer) in te krijgen. Vaak biedt een Scan voldoende
inzichten, inspiratie en praktische handvatten waardoor je weer verder kunt.

Traject

€ 160 | 4 bijeenkomsten
Voor het uitdiepen van een persoonlijk vraagstuk over school, zoals: faalangst of geen motivatie.
Hierbij maak je je tevens al doende de aanpak en werkwijze eigen.

GROEP
Wij zijn een groep leerlingen en wij willen samen met deleerling.nu aan de slag

Scan

€ 150 | 1 bijeenkomst
Voor een concreet leerling vraagstuk dat we samen in kaart brengen en waarbij we nieuwe
mogelijkheden te verkennen. Zoals de sfeer in de klas of het betrekken van de stem van de leerling
voor het verbeteren van jullie onderwijs op school.

Workshop

vanaf € 525 | 1 bijeenkomst
Workshop op maat zoals: stress in de hand bij examens, van klagen naar vragen, van EI- naar WIJland, van moetivatie naar motivatie, deleerling.nu en Tom Tom jezelf.

Traject

vanaf € 600 | 4 bijeenkomsten
Waarbij we samen praktisch aan de slag te gaan met concrete vraagstukken uit de schoolpraktijk,
zoals: vakoverstijgend onderwijs, gepersonaliseerd leren, klassenmanagement of ideale lesopbouw.
Hierbij maken de leerlingen zich tevens al doende de aanpak en werkwijze van het programma
deleerling.nu eigen.

SCHOOL + DELEERLING.NU
Wij zijn een school en willen samen met deleerling.nu bouwen aan nieuwe mogelijkheden

Scan

€ 300 | 2 á 3 bijeenkomsten
Waarbij we onderzoeken hoe we een idee of vraagstuk met het programma deleerling.nu kunnen
vormgeven zoals gepersonaliseerd leren/onderwijs, een leerling als Buddy voor nieuwe
leerkrachten, Klankborden, Masters door bovenbouw leerlingen of het peercoachen van
onderbouw leerlingen door de bovenbouw leerlingen.

Traject

vanaf € 1.500 | 6 weken
Waarbij we samen met deleerling.nu en de school bouwen aan het vormgeven van een nieuwe
mogelijkheden zoals: het implementeren van een nieuwe Mavo leerlijn, leren ondernemen door
Havisten, of het realiseren van een Peercoach of andere pilot.
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