Ben jij een leerkracht die wil werken aan persoonlijke ontwikkeling, zoals:
~ steviger in je schoenen staan
~ meer zelfvertrouwen krijgen
~ alle ballen in de lucht kunnen houden
~ balans creëren tussen werk en privé
~…
Twijfel je of het lesgeven je nog voldoende energie geeft?
Vind je het moeilijk om op dit moment de collega en of leerkracht te zijn, die je
graag zou willen zijn?
Ben je op zoek naar iemand die even met je meeloopt, of heb je een luisterend
oor nodig?
… dan zou een Coachgesprek of een Coachtraject bij ‘Coaching De
Stroming’ wel iets voor jou kunnen zijn…
Wie zijn wij?
‘Coaching De Stroming’ werkt onder de paraplu van ‘Vereniging De Stroming’.
Onder deze vereniging vallen 11 basisscholen in het Land van Heusden en
Altena. Wij coachen startende collega’s, maar ook vakbekwame collega’s
maken gebruik van onze expertise.
Wij zijn zelf leerkrachten met ruim 20 jaar onderwijservaring. Naast leerkracht,
zijn wij opgeleid tot Professioneel Coach.
Wij zijn óók inzetbaar voor scholen buiten onze Vereniging.

Wat kunnen we voor je betekenen?
Aan de basis van het Coachtraject ligt altijd de Coachvraag. Deze Coachvraag
stellen we op in een gesprek met de directeur, teamleider of IB-er. Daarna
volgt een traject van 4 gesprekken waar we dieper ingaan op deze vraag. We
vinden het belangrijk dat jij je tijdens onze gesprekken veilig voelt; we bieden
een traject op maat.
Het traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, in aanwezigheid van je
directeur, teamleider of IB-er, waarin jij de regie hebt. Waar nodig wordt een
vervolgtraject ingezet.
Detachering
Bent u directeur of teamleider en is er binnen uw organisatie vraag naar
Coaching, dan kunt u ons benaderen voor een informatief- en vrijblijvend
gesprek.
De kosten die voor detachering worden gerekend, kunt u bij ons opvragen.
Heb je nog behoefte aan extra informatie dan kun je ons altijd benaderen voor
een informatief- en vrijblijvend gesprek.
Bij voorbaat dank voor het bekijken van onze flyer en wellicht tot ziens,
Vriendelijke groet,
Marjan den Hartog en Tineke Zaal – van der Steen

