
Samen Blij & Snugger 
Wat is het? 
De Samen Blij & Snugger training is voor kinderen tussen de 11 en 14 jaar. De training 

richt zich op kinderen in groep 8 van het basisonderwijs en de eerste klassen van het 
voorgezet onderwijs. De kinderen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs en leren 

beter om te gaan met alledaagse problemen die zij op het voortgezet onderwijs 
tegenkomen.  
 

Wat leer je in de Samen Blij & Snugger training:  

 

Wie, waar en wanneer? 

Elise van Loon en Carolien Munters – Het Brabantse Land, Rijswijk NB (of locatie naar 
keuze) – data in overleg – €48,40 per kind per bijeenkomst, maximaal 10 bijeenkomsten – 
Anderhalf uur per bijeenkomst, waarin we d.m.v. verschillende activerende opdrachten en 

oefeningen aan ieders leerdoelen werken. 
  

Hoe werkt het? 

Aanmelden of vragen stellen kan via info@carokindercoach.nl. Na het invullen van intakeformulier volgt 

een informatief en vrijblijvend intakegesprek waarin we met elkaar bekijken of de training bij u en uw kind 
past. m.b.v. informatie van de ouders, kind en leerkracht stellen we een handelingsplan op. De trainingen 
worden aangepast op de behoeften van de deelnemers:  Het sluit aan op wat het kind al kan en nog moet 

leren. De kinderen krijgen elke bijeenkomst een mapje mee naar huis, zodat iedereen weet waar aan 
gewerkt wordt en daarop aan kan sluiten.  

  

 Jezelf presenteren, contact maken en initiatief nemen 

 Je weerbaar opstellen, voor jezelf opkomen en grenzen aangeven  

 Vertrouwen in jezelf krijgen door je kwaliteiten te herkennen 

 Je leerstijl te herkennen en daar gebruik van te maken 

 Plannen en organiseren van het huiswerk 

 Reflecteren op successen en mislukkingen 

 Stellen van doelen en hoe je deze kunt bereiken 

 Herkennen van talenten en hoe deze verder te ontwikkelen 
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