
UITNODIGING WORKSHOPS 09.04.2019

De Oudervereniging van Teylingen College Leeuwenhorst nodigt u graag uit voor de volgen-
de workshops met als thema Stress -les(s). U kunt in 2 rondes uw keuze maken uit de 4 ac-
tuele en interactieve workshops die we u te bieden hebben. 

Het programma voor de dinsdagavond 9 april is als volgt: 

In het plenaire deel zal de coördinator ondersteuning uiteen zetten wat Leeuwenhorst kan 
betekenen in het kader van de zorg in het algemeen en het ondersteunen van leerlingen 
met stress, faalangst etc. in het bijzonder. 

Daarnaast wordt ingegaan op de screening van leerlingen die ondersteuning nodig hebben, 
hoe ouders bij het proces betrokken worden en wat de mogelijkheden zijn voor ondersteu-
ning buiten school. 

Graag willen wij u vragen 2 voorkeuren voor de workshops door te geven. Via onderstaande 
button met link kunt u zich inschrijven. 

Of kopieert u onderstaande url in uw webbrowser: 
https://forms.gle/RYKtdrk4iyU2nAob6  

Uitgebreide informatie over de inhoud van de workshops kunt u lezen op de volgende blad-
zijdes. 

U kunt kiezen uit de volgende workshops: 
1. Samen pakken we het aan 
2. Eye-openers/Choose your battles 
3. Stressloos leren 
4. Je kunt niet altijd 6 gooien 

Wij hopen jullie te ontmoeten op deze boeiende avond. 

 
Oudervereniging Teylingen college Leeuwenhorst 

19.30 uur Plenaire opening

19.45 uur pauze met koffie/thee

workshops

20.00 uur 1 2 3 4

20.45-21.00 wisselpauze

21.00 uur 1 2 3 4

21.45 uur einde workshops 
afsluitend drankje

Aanmelden

https://forms.gle/RYKtdrk4iyU2nAob6
https://forms.gle/RYKtdrk4iyU2nAob6
https://forms.gle/RYKtdrk4iyU2nAob6
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Door:  
Joke Wels, 
adjunct sector-
directeur 

en 
Jacomijne 
Kooloos,  
zorgcoördinator

1 
”Samen, school – leerling – ouder, pakken we het aan”  

Joke Wels en Jacomijne Kooloos vormen samen het zorgteam 
binnen Leeuwenhorst. 

Veel leerlingen lopen vast en ontwikkelen stress en 
faalangst door het niet goed kunnen ordenen/plannen van 
hun werk. In deze workshop geven we aan hoe een cursus 
faalangst of examenvrees eruit ziet. De nadruk zal liggen op 
het aanbrengen van structuur in het schoolwerk en 
motivatie. Bij deze workshop vragen we de ouders mee te 
denken over hun rol in het geheel.

Door:  
Marieke Uyldert 

Jeugdhulp-  
verlener

2
”Eye-openers / Choose your battles”  

Marieke Uyldert heeft 12 jaar ervaring met pubers bij Cardea 
Jeugdhulpverlening als gezinsbegeleider en coach. Op meerdere 
middelbare scholen heeft zij gewerkt als leerlingbegeleider waar 
ze samen met ouders en mentor, pubers hielp die om wat voor 
reden dan ook vastliepen met school. Voor deze workshop heeft 
ze een top 5 gemaakt van dingen die ze het meest tegenkwam en 
die iedere ouder eigenlijk zou moeten weten. 

Je wilt je puber helpen met school, zodat er zo min 
mogelijk stress in huis komt. Maar wat is nu effectief? Je 
wilt niet de zeurende ouder uithangen, dus wat is het waard 
om over te “battelen”!

 
Door:  
Sandra Voetelink 

Coach  
Hartkracht 

“Leren vanuit je 
hart”

3
”Stressloos leren – jouw kracht zorgt voor de kracht 
van de ander”  

Sandra Voetelink heeft als ex-topsporter te maken gehad met 
stress en presteren onder druk. Door tegenslag heeft zij geleerd 
wat belangrijk is in dit proces. Balans op elk vlak, zowel in jezelf 
als de omstandigheden is hierbij van belang. Haar kennis, 
aangevuld met verschillende opleidingen en ervaringen uit het 
leven, waaronder haar 2 hoogbegaafde kinderen die binnen het 
reguliere schoolsysteem hun weg hebben moeten zoeken, heeft 
haar op het pad van het onderwijs gebracht en aangezet tot het 
schrijven van haar boek ‘Stressloos Leren”. Hoewel gericht op het 
basisonderwijs, zeker te vertalen naar andere organisaties en voor 
verschillende leeftijden. Zie ook http://lerenvanuitjehart.nl/  

Stress zet je aan tot handelen, maar teveel stress werkt 
blokkerend en is niet goed voor je welbevinden en 
(leer)prestaties. Wil jij weten op welke wijze kinderen 
stressloos kunnen leren? En wil jij als ouder een bijdrage 
leveren en misschien ook wel een stressloos thuis? 
In deze workshop krijg je een duidelijk beeld van de 
voorwaarden om kinderen stressloos te begeleiden. En net 
zo belangrijk hoe blijf je zelf stressloos? Hoe zorg je ervoor 
dat je kunt blijven geven, dat de energie blijft stromen, 
zodat je deze weer door kunt geven voor het leerproces van 
kinderen.

http://lerenvanuitjehart.nl/
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Door:  
Joery van der 
Post 

“Coach Goal 
Kindercoaching”

4
”Je kunt niet altijd 6 gooien!” 

Joery van der Post heeft in 2008 de sportacademie in Den Haag 
gedaan en daarna altijd met kinderen gewerkt. Door zijn interesse 
in de verhalen en lichaamstaal van kinderen en vooral de persoon 
achter de verhalen, is hij de opleiding tot kindercoach bij de Tori 
Kindercoachopleiding gestart. Inmiddels is hij zelf coach bij de 
Tori Kindercoachopleiding en eigenaar van Goal Kindercoaching in 
Voorhout. Zijn manier om kinderen, ouders en professionals te 
begeleiden in hun zoektocht naar zichzelf (persoonlijk 
leiderschap) en ze keuzes te laten maken. Zie ook http://
goalkindercoaching.nl/  

Een informatieve en interactieve workshop met als doel: 
bewustwording van balans tussen reële doelen en 
ontspanning. Daarnaast krijgt u antwoord op de vraag wat u 
als ouder kunt doen om de druk van het presteren te 
verlagen bij uw eigen kind. Een workshop vol handige tips!

http://goalkindercoaching.nl/

