Van Gelder in beweging
onderdeel van Alles in beweging

Scholings- en adviesbureau bewegingsonderwijs & MRT
T: +316 46 00 29 89 | E: vangelderib@gmail.com |
I: www.allesinbeweging.net | www.basislessen.nl | www.mrtinbeweging.net

Begeleidingstraject individuele leerkracht
De begeleiding vindt plaats op basis van jarenlange ervaring met het vakgebied
bewegingsonderwijs/Lichamelijke opvoeding. Zowel als uitvoerder, opleider, begeleider als
auteur van onderwijsdocumenten. Er wordt gebruikgemaakt van videobeelden en de
technieken van School Video Interactie Begeleiding (SVIB).
Het meest gangbare traject bestaat uit een begeleidingstraject met een investering van 10
uur.
Activiteit
Inventarisatie (aanleiding, situatie, doelen) met docent en
leidinggevende
1e lesbezoek
Analyse van de beelden
Bespreking van de beelden
2e lesbezoek
Analyse van de beelden
Bespreking van de beelden
Eind of vervolggesprek en Rapportage

Omvang
1

Datum uitvoering

1,5*
1,5
1*
1,5*
1
1,5*
1

*exclusief reistijd

Kosten
Kosten voor een observatie of advies
Kosten voor reistijd
Reiskosten

100,- per uur
30,- per uur
0,19 ct/km

Voor 2 lesbezoeken en 2 nabesprekingen op 0,5 uur reisafstand (en 50 km), bedragen de totale kosten
Docenttijd
10 x 100,= 1.000,Reistijd
8 x 15,= 120,Reiskosten
400 x 0,19
= 76,Totaal
= 1.196,Btw-tarief: 0 %
1.196,-

Planning
Na de inventarisatie wordt een offerte opgemaakt. Na goedkeuring worden de eerste data overlegt.
Een traject met 4 bezoeken en 10 begeleidingsuren neemt ongeveer 2 maanden in beslag.

Aandachtgebieden
Omstandigheden/
randvoorwaarden
Accommodatie
Materiaal
Lestijden
Roosters
Groepsgrootte
Groepsdynamiek
Klassenmanagement
Visie & Vakwerkplan

Methodiek/
didactiek
Arrangementen
Leervoorstellen
Interventies/leerhulp
Reguleren
Veiligheid

Leerkracht gedrag
Basiscommunicatie
Ontvangstbevestiging, ontvangende reacties
Instemmende reactie
Beurtverdeling
Gewenste gedrag benoemen
Eenduidige communicatie
Leidinggeven
Sociale veiligheid

Op een factuur zijn algemene voorwaarden van toepassing: http://iturl.nl/snIHM
Van Gelder in Beweging is CRKBO gecertificeerd en voor onderwijsdoeleinden vrijgesteld van BTW.
Voor een kennismaking met Wim van Gelder zijn de volgende videobronnen te raadplegen:
Brandpunt
Post-HBO onderwijs
NOT 2015
RTL 4 Wist je dat?
Leraar 24 over LVS

www.youtube.com/watch?v=YEQh2eMcGmA
www.youtube.com/watch?v=9IXdcsGv33g
www.youtube.com/watch?v=tGoGgsH7yPc
www.youtube.com/watch?v=6wpwgGErJFg
https://www.leraar24.nl/video/2696/leerlingvolgsysteem-bewegen-en-spelen#tab=0

