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* In de cursus Ik ben Oké! wordt met een aantal 
protocollen gewerkt.  

* Het prikkelprotocol 

* Het aandacht protocol 

* Het schrikprotocol 

* Het stressprotocol 



* 

Vertel iets over het doel van de cursus en laat de 
toolsposter zien. 

* Je leren ontspannen 
* Handige oplossingen leren bedenken 
* Oke! gedachten leren verzinnen 
* Jezelf beter leren kennen 
* Stress leren herkennen 
* Gevoelens positief leren beïnvloeden  



* 

Introduceer de werkwijze: 
 
* We lezen een verhaal 
* Beantwoorden vragen over het verhaal 
* Tekenen of knutselen 
* Maken een spel met kaartjes en een spelbord 
* Leren ontspanningsoefeningen 
* Evalueren wat we leerden 
* Herhalen thuis de (ontspannings)oefeningen 



* 

In de eerste sessie:  
Thema:verandering in de routine: voor het eerst 
ergens heen gaan 
 
* Introduceer je de begrippen: 
* O jee en Oké!  
* Schrik 
* Stress 
* Gevoelens 
* Kaartspelletje 
* Ontspanningsoefening 
* Huiswerk 
* Nieuwsbrief aan ouders meegeven  



* 

In de tweede sessie:  
Thema: boos worden na een onrecht 
Evalueer de eerste sessie: wat heb je toen geleerd? 
Doe de ontspanningsoefeningen nog eens 
 
* Introduceer je het begrip: 
* Het verzinnen van een handige oplossing 
* Tekent het kind een top 3 bang-boos-blij-verdriet 
* Ademhalingsoefeningen 
* Kaartspelletje 
* Huiswerk 
* Nieuwsbrief aan ouders meegeven 
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In de derde sessie:  
Thema: Ergens geen zin in hebben omdat het te 
moeilijk is 
Evalueer de tweede sessie: wat heb je toen geleerd? 
Doe de ontspanningsoefeningen nog eens 
 
* Introduceer je het begrip: 
* Gedachten en gevoelens positief beinvloeden 
* Oké! gedachten verzinnen 
* Spelletje O jee/Oké!  
* In de knoop-uit de knoop 
* Kaartspelletje 
* Huiswerk 
* Nieuwsbrief aan ouders meegeven 
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In de vierde sessie:  
Thema: Je eigen plek, je lichaam is je huis 
Evalueer de derde sessie: wat heb je toen geleerd? 
Doe de ontspanningsoefeningen nog eens 
 
* Introduceer je het begrip: 
* Een persoonlijke ruimte om je heen 
* Gevoelens van anderen overnemen 
* De Energy Switch 
* Stressladder knippen en plakken  
* Huiswerk 
* Nieuwsbrief aan ouders meegeven 
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In de vierde sessie:  

Thema Alternatief Stressladder 

Evalueer de derde sessie: wat heb je toen geleerd? 

Doe de ontspanningsoefeningen nog eens 

 

* Verdiep je het begrip: 

* Stressladder 

* Herhaal je de werkvormen uit eerdere sessies en 
maak je zaken af.  

* Evt. stressladder knippen en plakken  

* Huiswerk 

* Nieuwsbrief aan ouders meegeven 
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In de vijfde sessie: 

Thema: Prikkels en zintuigen 

Evalueer de vierde sessie: wat heb je toen geleerd? 
Doe de ontspanningsoefeningen nog eens 

 

* Introduceer je het begrip: 

* Zintuigen  

* Prikkels en overprikkeling 

* Zintuigenboom knutselen 

* Huiswerk 

* Nieuwsbrief aan ouders meegeven 
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In de zesde sessie: 
Thema: Jezelf zijn, iedereen is uniek 
Evalueer de vijfde sessie: wat heb je toen geleerd? 
Doe de ontspanningsoefeningen nog eens 
 
* Introduceer je het begrip: 
* Kwaliteiten of talenten  
* Kaartspelletje, doosje maken 
* Paspoort invullen 
* Huiswerk 
* Nieuwsbrief aan ouders meegeven 
* Wat wil je de laatste keer nog een keer oefenen? 
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In de zevende sessie: 
Thema: Evalueren 
Evalueer de zesde sessie: wat heb je toen 
geleerd?  
 
* Evalueer en laat het kind zichzelf een cijfer 

geven 
* Introduceer het kikkerspel 
* Speel het samen en nodig de ouders er bij uit 
* Geef het diploma 
* Hou rekening met verdriet (afscheid) 
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In een Wijze ouder cursus, of in adviessessies kunnen in elk 
geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:  

 

* Wat is hooggevoeligheid? Gebruik DOES. 

* Beelddenken 

* Stress en prikkelverwerking 

* Ontspanningsoefeningen 

* De diverse protocollen 

* Met aandacht opvoeden 

* Gevoelens en gedachten positief beïnvloeden  

* Alle werkvormen kunnen ook met de ouders worden gebruikt: 
stressladder, kaartjes, ontspanningsoefeningen etc.  



* Werkboeken bestellen met korting doe je via 
www.uitgeverijdeliefde.nl 

* Bij de werkboeken die je besteld voor de kinderen 
is het diploma toegevoegd.  

* Als Sensikids opvoedcoach ontvang je een link naar 
een beveiligde pagina waar je de werkvormen, het 
intakeformulier en andere zaken kunt downloaden. 

* Veel plezier met de sensitieve kinderen!  



Na het volgen van deze cursus 
is voor bijna alle kinderen iets 
positiefs veranderd. Soms al na 
de derde keer zit het kind 
lekkerder in zijn vel. Het kind 
kan beter communiceren met 
de ouders en leerkracht en 
herkent meer bij zichzelf en 
anderen.  
 
Wanneer ouders de cursus 
volgen, of een adviessessie 
boeken, krijgen ze meer tools 
in handen, voelen ze meer 
vertrouwen en kunnen ze een 
eigen standpunt innemen over 
de gevoeligheid van hun kind. 
Dit bevordert de communicatie 
met leerkrachten en hun kind.  

 
Veel plezier samen!  


