
Zijn jullie een school die talentontwikkeling van kinderen hoog in het 
vaandel heeft staan? Zijn jullie op zoek naar een praktische manier om 
op zoek te gaan naar de talenten van kinderen en die te ontwikkelen? 
Hebben jullie als school de intentie dat jullie alle kinderen in aanraking 
willen laten komen met hun talent? Vinden jullie  welbevinden en veer-
kracht bij de leerkrachten en de kinderen van groot belang?

Dan is de
Kindertalentenfluisteraarschool

iets voor jull ie!

De opleiding tot kindertalentenfl uisteraarschool bestaat uit 3 dagen:

Twee opleidingsdagen 
op de school zelf
waarbij een trainer langskomt om 
verder te gaan met de concepten 
en de praktische uitwerking ervan 
in de school. Het programma voor 
die dagen gevat een aantal vaste 
onderdelen, en er is zeker ruimte 
om samen invulling te geven, 
zodat het aansluit bij waar jullie 
als school staan als het gaat over 
talentontwikkeling.
Onderwerpen die aan bod zul-
len komen zijn: talentgesprekken 
oefenen, kijken achter het gedrag 
oefenen, groeidenken en groeizin-
nen meer en meer leren gebruiken, 
hoe gaan we dit talentenverhaal 
integreren in onze dagelijkse prak-
tijk, etc.

De Grootse Dag
waarbij (als het mogelijk is) 
meerdere scholen tegelijk met 
hun team aanwezig zijn. Die 
dag zullen Luk Dewulf en Els 
Pronk de basisconcepten van het 
kindertalentenfl uisteren aan jullie 
uitleggen. Luk zal de concepten 
uitleggen en jullie meenemen 
langs de 39 talenten. Els zal 
vertellen over hoe je kunt kijken 
áchter het gedrag van kinderen, 
en daar talent kunt ontdekken. 
Tegelijkertijd is er ruimte om 
andere scholen te ontmoeten, 
ervaringen te wisselen en te delen. 
Een praktische dag met veel input 
om op verder te bouwen.

Mocht je interesse 
hebben, dan horen 

we dat graag.

school

Basisprijs voor een school voor 
het traject: (Prijzen vanaf januari 2022)

Tot 15 personen: 5700,-

Tot 30 personen 9200,-

Inbegrepen in het traject zijn de 
materialen: 1 toolbox, 1 set talen-
tenkaarten, 1 boek Iedereen Talent, 
1 boek Blij met mij en een mooi 
bord voor de school.
Dit is exclusief reis- en eventue-
le verblijfskosten kosten voor de 
trainers.
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