Rots en Water

WIE
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Nele Everaert

Voorbeelden van trainingen zijn
Ø

week rond sociale vaardigheden

De trainingen worden gegeven door Nele
Everaert. Zij is mama, zorgleerkracht, gezinscoach,

Ø

Ø

Pedagogische studiedag

Ø

Training voor een kleinere groep
leerlingen met specifieke noden

actieve kennismaking met het programma op mijn
school. De puzzel viel voor mij in elkaar. Wat ik

Ø

EDIT: de ééndaagse introductie training
via het Rots&Water-instituut.

tijdens opleidingen, nascholingen, uit boeken en
workshops had geleerd, kreeg plots “body”. Deze

Een trainingsprogramma van 4 tot 10
trainingen voor de hele klasgroep

kindertolk en Advanced Rots en Water trainer.

“Mijn Rots en Water avontuur begon met een

Workshops kaderend binnen een dag of

op school

Ø

…

manier wilde ik met kinderen en jongeren delen.
Dit was duidelijk en bruikbaar. Ik ben toen meteen
de cursus gaan volgen om zelf trainer te worden,
en ben sinds dan bijna dagelijks met Rots en Water

Elke vraag is anders, elke school is anders, elke
groep is anders, dus ook elke training is anders.
Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer
informatie en een offerte op maat.

aan de slag. Het beste van dit alles? Het is zo leuk
dat het niet voelt als leren en werken!”

Nele coacht klasgroepen, leerkrachten, kleine
groepen kinderen en jongeren, gezinnen,
individueel, … Elke vraag is het waard om gesteld
te worden.

CONTACT
Nele Everaert
nele@appelenboom.be
0468/19.84.49

Werken aan zelfvertrouwen en zelfbeheersing.
Werken aan een fijne, veilige groep.

WAT IS R&W

WAAROM R&W

Met Rots en Water werk je aan de volgende
doelen:
•

Rots en Water is een psycho-fysiek programma.
Dat wil zeggen dat we het lichaamsbewustzijn
vergroten via actieve oefeningen en spelletjes.

Het is niet altijd even simpel om in deze tijd op te
groeien en op te voeden.
Rots en Water biedt een antwoord op een heel
aantal vragen en uitdagingen.

Hierdoor vergroot je ook je emotioneel bewustzijn
en dus je zelfbewustzijn. Deze aanpak is zeer

•

Opkomen voor jezelf, hoe doe je dat?

effectief voor het voorkomen en aanpakken van

•

Wat moet je doen om een pester te doen

pesten, ontwikkelen van sociale vaardigheden,

Hoe blijf ik mezelf zonder mijn vrienden te

•

praten en luisteren

•

ervaren welk effect mijn lichaamstaal heeft
op mezelf en anderen

aan

verliezen?

•

je focus houden

…

•

je eigen weg durven volgen

•

…

was oorspronkelijk bedoeld voor tienerjongens.

op www.rotsenwater.nl

fysieke en mentale weerbaarheid

hoe voel je je grens en hoe geef je hem

•

mensen van 4 tot 99 jaar. Meer informatie vind je

•

•

verbinding van de groep.

onderzocht, is het wijd verspreid en inzetbaar voor

jezelf beheersen in uitdagende situaties

wat doet pesten met je, bewustwording

Hoe kan ik iemand helpen?

Ondertussen wordt het wetenschappelijk

•

•

•

•

voelen)

stoppen?

grotere weerbaarheid en een sterkere

Dit programma werd ontwikkeld in Nederland en

zelfvertrouwen uitstralen (en het ook echt

Omdat R&W heel fysiek is, en de achterliggende
boodschap eerst via het lichaam wordt ervaren,
blijft het beter hangen én is de transfer naar
buiten de training gemakkelijker te maken.
Vooral jongens hebben voordeel bij deze aanpak.
Omdat ook de ouders betrokken kunnen worden,
d.m.v. een ouderavond, open trainingen, info over
inhoud en opdrachten,… kan de ruimere
omgeving van het kind of de jongere mee
ondersteunen. Ook dit heeft een positieve invloed
op de effectiviteit van de training.

Rots en Water met de hele klas
Door een hele klasgroep te betrekken, activeer je
élke leerling om mee te werken aan de groep. De
leerlingen leren zowel oog te hebben voor hun
eigen noden, als voor de minder assertieve
kinderen en voor hen op te komen. Langs de
andere kant worden ook de haantjes en queen
bees mee opgenomen in de groep, gewoon zoals
ze zijn, zonder hun pauw-gedrag.
Doordat de hele klas én de leerkrachten dezelfde
‘taal’ leren spreken, wordt ‘het praten over’ ook
gemakkelijker.

