Nascholing Regenboogtrainer
Een tweedaagse training voor leraren die de basiscursus train de rainer
hebben gevolgd
Verdieping tot licentie.
Na de Basis Train de trainer kan men de regenbooglessen in de eigen klas verzorgen; om de
regenbooglessen binnen de school in andere klassen ook te kunnen vormgeven, wordt er
een vervolgcursus aangeboden, resulterend in een regenbooglicentie.

Inhoud
Kinderen:
Hoe om te gaan met kinderen die ontwikkelingsproblematiek laten zien?
De achtergronden met betrekking tot de sociale opvoeding van kinderen.
Het bewust inzetten van spelvormen in een andere klas: het zelf vormgeven van een
interventietraining, op basis van het inspiratiemapje.
Afnemen van de veiligheidsmeting; volgen van de leerlingen.

Ouders:

Het geven van de ouderavond in een andere klas.
Een gesprek kunnen voeren met ouders uit andere klas m.b.t. vragen rondom de sociale
ontwikkeling?

Leerkracht:

Begeleiding van de klassenleerkracht in het sociale werkveld in de klas.
Eigenaarschap Regenboog binnen de school: Omgaan met het Regenboogspel voor
leerkrachten. Spreekbuis voor andere leerkrachten t.a.v. sociale opvoeding.

Materiaal:

Eigen spelmateriaal leren ontwikkelen.
Pauze spelen ontwikkelen

Doel van de training
1.Verdiepen van achtergronden.
2. Uitwisselen van ideeën en ervaringen.
3. Op de hoogte worden gehouden van recente ontwikkelingen (materiaal).
4. Hulp en vraagbaak van implementatie processen van verbetering van het sociale klimaat in
de eigen school.

Lengte
Een training van twee dagen per jaar.

Prijzen
Deelnemers betalen € 300 per persoon inclusief toegang tot regenboogtrainer pagina van de
webite www.regenboogtrainer.nl waarin nieuwe materialen staan. Houd hiervoor onze
websites in de gaten: www.regenboogtraining.nl -> middenbouw of www.bvsschooladvies.nl -> onder cursussen.

Data
http://www.bvs-schooladvies.nl/vve-po/cursussen/schoolniveauleerkrachtniveau/regenboogtrainer-worden-0

Plaats
Driebergen

Cursusleiding
Paul van Meurs, Gea Weeren en Annechien Wijnbergh

Doelstelling
Eenmaal getraind weet de leerkracht beter om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en
pestsituaties. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van de
uitgebreide handleiding en de aangeboden pedagogisch adviezen.

Certificering
Na certificering voldoet de cursist aan de volgende kenmerken:
De leraar kan:
•

Diverse Regenboogspelen voor kinderen gebruiken

•

Kent het Regenboogspel voor leerkrachten, kan daarover vertellen in het eigen team

•

Kent verschillende achtergronden in de sociale opvoeding van kinderen

•

Kan een Regenboogtraining van 10 keer in de eigen klas verzorgen. (een expliciete
sociale vaardigheidstraining)

Studiebelasting
De studielast wordt uitgedrukt in sbu (=studiebelastingsuren). Onder deze uren vallen
contacturen, begeleidingsuren en zelfstudie-uren.
Bij deze cursus wordt uitgegaan van een studielast van 30 uren.

Benodigde boeken/studiemateriaal
Regenboogmap, exclusief de spelen, verkrijgbaar bij de BVS
Regenboogspelen voor kinderen, verkrijgbaar bij de BVS

Regenboogspel voor leerkrachten, verkrijgbaar bij de BVS

Doelgroep
Voor specialisten sociale opvoeding binnen vrije scholen, de deelnemers hebben op hun
school een voortrekkersfunctie. Zij zijn coördinator, zij hebben de bevoegdheid de collega’s
in de klas te ondersteunen bij de vormgeving van het regenboogaanbod.

Aanvangsniveau
PABO, ervaring, kennis en affiniteit met het vakgebied, certificaat train de trainer Regenboog

Voorwaarden studieovereenkomst
De cursist heeft affiniteit met sociale processen in de klas en binnen de school. De keuze
voor deze cursus wordt door de directie van de school ondersteund. De cursist heeft
toestemming om in pedagogische vergaderingen inhoud uit de cursus over te dragen en
informatie te verzamelen over andere klassen dan de eigen.

Beoordeling
Studieprestaties worden beoordeeld aan de hand van de geformuleerde criteria.
Beoordelingen worden gegeven in de termen wel of niet aan de gestelde eisen voldaan en
geadministreerd.
De uiterste datum waarop de beoordeling aan de cursist wordt gegeven, ligt 20 werkdagen
na de datum waarop de cursus door de cursist is afgesloten.
De cursist die niet op de afgesproken datum heeft kunnen deelnemen aan de
afsluitingsopdracht dient binnen 10 werkdagen daarna contact op te nemen met de
betreffende docent voor het maken van een nieuwe afspraak.

Bij nalatigheid van de cursist in dezen vervallen de rechten van de cursist op een
beoordeling.
Een docent kan slechts bij uitzondering en na overleg met de directeur en de betreffende
cursist de uiterste beoordelingsdatum overschrijden en een nieuwe afspraak maken.
Bij nalatigheid van de docent in dezen heeft de cursist voor de betreffende cursus
automatisch aan de gestelde eisen voldaan.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directeur van de BVS over een
passende oplossing.

Klachtenprocedure
Bij een conflict of klacht wendt de cursist zich eerst tot de betreffende docent.
Mocht hierna het conflict of de klacht blijven bestaan, dan kan de cursist de bemiddeling
vragen van de directeur van de BVS. Deze is verplicht binnen 10 werkdagen een
bemiddelingspoging te doen. Indien dan nog geen bevredigende oplossing is gevonden, dan
kan de cursist in beroep gaan.
College van Beroep
Als de poging ter oplossing van een conflict over beoordeling van een studieprestatie of een
klacht over de cursus, die hierboven beschreven staat, gefaald heeft, dan heeft de cursist het
recht binnen 10 werkdagen na de bemiddeling door de directeur, in beroep te gaan.
Het beroep kan uitsluitend schriftelijk met redenen omkleed geschieden bij het College van
Beroep voor Cursussen p/a BVS inspirerend advies.
Het College van Beroep bestaat uit:
- een lid van de Raad van Toezicht van de BVS inspirerend advies,
- een niet bij het conflict betrokken lid van de beleidsadviesgroep van de BVS,
- een docent van een cursus, van wie het vak tot een ander vormingsgebied behoort dan het
vak waarover het beroep gaat.
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