
Verslag	  over	  de	  bijeenkomsten	  met	  …...	  	  
Persoonlijk/vertrouwelijk	  
Alleen	  bestemd	  voor	  de	  ouder/verzorger	  
	  
	  
…….	  volgde	  de	  bijeenkomsten	  Ik	  ben	  Oké!,	  een	  Sensikids	  cursus	  in	  de	  praktijk	  van	  
….	  
Het	  verslag	  is	  geschreven	  door…..,	  opvoedcoach	  en	  Sensikidscoach.	  
	  
De	  doelstellingen	  van	  de	  Sensikids	  cursus	  zijn:	  

• De	  kinderen	  helpen	  emoties	  te	  herkennen	  en	  er	  handig	  mee	  om	  te	  gaan.	  
• De	  kinderen	  helpen	  om	  handige	  oplossingen	  te	  verzinnen	  als	  er	  vervelende	  of	  

onverwachte	  dingen	  gebeuren.	  
• De	  kinderen	  helpen	  om	  stress	  te	  herkennen	  en	  zich	  te	  ontspannen	  door	  middel	  

van	  gerichte	  oefeningen.	  
• De	  kinderen	  helpen	  om	  positieve	  gedachten	  te	  verzinnen.	  
• De	  kinderen	  helpen	  om	  hun	  plek	  in	  de	  groep	  beter	  in	  te	  nemen	  (ik	  begrenzing).	  

	  
Was	  er	  een	  specifieke	  vraag	  /reden	  om	  de	  bijeenkomsten	  te	  volgen?	  	  
…..	  had	  confrontaties	  met	  kinderen	  op	  school,	  liet	  thuis	  soms	  woedeaanvallen	  zien.	  
Zijn	  grote	  rechtvaardigheidsgevoel	  zat	  hem	  wel	  eens	  dwars.	  Hij	  wilde	  graag	  dat	  anderen	  
het	  net	  zo	  deden	  als	  hij.	  Volgens	  de	  moeder	  zou	  ….	  kunnen	  leren	  omgaan	  met	  zijn	  
boosheid	  en	  dat	  hij	  het	  besef	  zou	  moeten	  ontwikkelen	  dat	  andere	  kinderen	  het	  op	  hun	  
eigen	  unieke	  manier	  mogen	  doen.	  	  	  
	  
Wat	  heeft	  …	  in	  de	  bijeenkomsten	  gedaan?	  	  
Alle	  doelstellingen	  zijn	  aan	  bod	  gekomen.	  	  
We	  hebben	  het	  volledige	  werkboek	  doorgenomen.	  Daarnaast	  hebben	  we	  …..	  
	  
Bereidheid	  nieuwe	  oplossingen	  aan	  te	  nemen:	  
….	  nam	  alle	  aangereikte	  oplossingen	  zonder	  problemen	  aan.	  Hij	  vroeg	  soms	  zelf	  om	  
oplossingen.	  Soms	  had	  hij	  met	  zijn	  moeder	  al	  iets	  ‘voor’besproken,	  dat	  kon	  hij	  dan	  in	  de	  
cursus	  bijeenkomst	  vragen	  en	  met	  de	  cursusleidster	  bespreken.	  	  	  
	  
Bereidheid	  om	  te	  oefenen	  met	  nieuwe	  vaardigheden:	  
….	  wil	  anderen	  graag	  een	  plezier	  doen.	  Vanuit	  die	  houding	  wilde	  hij	  wel	  oefenen.	  	  
Soms	  was	  hij	  er	  niet	  aan	  toegekomen	  omdat	  mama	  en	  hij	  het	  thuis	  te	  druk	  hadden.	  
	  
Observaties:	  	  
….	  ‘s	  houding	  is	  spontaan	  en	  open.	  	  Feedback	  op	  zijn	  houding	  en	  gedrag	  neemt	  hij	  
makkelijk	  aan.	  Hij	  is	  bereid	  te	  luisteren	  en	  zijn	  gedrag	  te	  veranderen.	  Hij	  vraagt	  soms	  
zelfs	  hoe	  hij	  dingen	  anders	  zou	  kunnen	  doen.	  Hij	  geeft	  soms	  sociaal	  wenselijke	  
antwoorden,	  maar	  mogelijk	  vooral	  omdat	  hij	  alles	  nog	  zonder	  kritiek	  aanneemt.	  	  
Hij	  imiteert	  hoe	  volwassenen	  kwesties	  oplossen.	  	  	  
Hij	  toonde	  een	  grote	  betrokkenheid	  in	  de	  bijeenkomsten,	  was	  geïnteresseerd	  in	  wat	  de	  
lessen	  inhielden	  en	  in	  het	  persoonlijke	  leven	  van	  de	  trainer.	  	  
	  
	  
	  



	  
Sensikids	  Tips:	  	  
	  

1. Help	  ….	  terugspiegelen	  wat	  hij	  op	  een	  dag	  heeft	  beleefd.	  Hij	  gaat	  nog	  erg	  op	  in	  
spel	  en	  de	  groep.	  Door	  woorden	  te	  geven	  aan	  wat	  hij	  meemaakte	  wordt	  hij	  zich	  
meer	  en	  meer	  bewuster	  van	  zichzelf	  en	  het	  versterkt	  de	  hogere	  functies	  van	  de	  
hersenen.	  Tekenen	  is	  ook	  een	  optie.	  	  

2. Help	  hem	  te	  registreren	  wat	  er	  gebeurt.	  Dat	  doe	  je	  als	  ouder	  door	  zelf	  te	  
benoemen	  wat	  er	  gebeurt.	  …	  imiteert	  de	  omgeving	  nog	  sterk.	  Hij	  leert	  van	  zijn	  
omgeving	  hoe	  hij	  met	  bepaalde	  situaties	  om	  kan	  gaan.	  	  	  
‘Wat	  is	  het	  hier	  druk’	  (Ik	  ga	  even	  weg	  uit	  deze	  situatie)	  	  
‘Wat	  is	  het	  zonlicht	  fel’	  (ik	  doe	  de	  gordijnen	  dicht)	  	  
‘Wat	  is	  het	  hier	  warm’	  (ik	  doe	  de	  verarming	  uit)	  

3. Geef	  gerichte	  instructies	  en	  niet	  te	  veel	  tegelijkertijd.	  Probeer	  zo	  helder	  en	  
duidelijk	  mogelijk	  te	  zijn	  als	  je	  wilt	  dat	  hij	  iets	  moet	  opvolgen.	  

4. Stel	  geen	  vragende	  eisen:	  Wil	  je	  je	  kamer	  opruimen?	  Maar:	  Mama	  wil	  graag	  dat	  je	  
nu	  je	  kamer	  gaat	  opruimen.	  Begin	  met	  de	  kleren	  van	  de	  vloer	  te	  pakken.	  (….wil	  
anderen	  graag	  een	  plezier	  doen.	  Als	  hij	  goed	  weet	  wat	  hij	  moet	  doen	  zal	  dat	  
lukken.)	  

	  
5. Werk	  dagelijks	  met	  het	  aandacht	  protocol.	  	  

Waar	  je	  aan	  denkt,	  daar	  ben	  je	  met	  je	  aandacht.	  Doe	  bijvoorbeeld	  samen	  een	  
spelletje	  en	  let	  op	  of	  hij	  met	  zijn	  aandacht	  vaak	  verspringt.	  (ga	  er	  zelf	  niet	  in	  mee.)	  
Als	  hij	  zijn	  aandacht	  op	  iets	  ander	  richt	  zeg	  je	  vriendelijk	  ‘Hé,	  waar	  ben	  je	  met	  je	  
aandacht?	  Ik	  wil	  nu	  weer	  verder	  gaan.’	  Geef	  hem	  dagelijks	  een	  opdracht	  	  
bijvoorbeeld	  de	  tafel	  dekken.	  Of	  zijn	  spullen	  opruimen	  voor	  hij	  gaat	  eten.	  En	  let	  
ook	  dan	  op	  of	  hij	  zijn	  aandacht	  blijft	  richten.	  
	  

Als	  hij	  een	  confrontatie	  heeft	  gehad,	  pak	  dan	  de	  werkvorm	  ‘Jezelf	  beheersen’	  er	  weer	  
eens	  bij.	  Heb	  je	  je	  beheerst?	  Wat	  ga	  je	  de	  volgende	  keer	  anders	  doen,	  zodat	  het	  goed	  
afloopt?	  
	  
Ik	  heb	  met	  veel	  plezier	  met	  ….	  gewerkt.	  
Hij	  kan	  altijd	  nog	  eens	  terugkomen	  om	  wat	  te	  herhalen.	  	  
	  
Hartelijke	  groet,	  
	  
Sylvia	  van	  Zoeren	  
www.hskids.nl	  
	  

	  


