OPEN AANBOD TOPspel
voor de provincies
Antwerpen, Oost- & West-Vlaanderen
De Sleutel
Preventie

Aan de slag met beginnend grensoverschrijdend gedrag

Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11
www.desleutel.be
preventie@desleutel.be
www.hettopspel.be

TOPspel is géén extra lessenpakket maar een methodiek die je flexibel
integreert in de bestaande lessen. Zowel de klastitularis als de bijzondere
leermeesters kunnen het TOPspel spelen. De methodiek traint de
vakoverschrijdende eindtermen.
TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van
leerlingen, positieve groepsdruk, het negeren van negatief gedrag en
het belonen van positief gedrag. Dit alles in een duidelijke spelvorm,
wat zeer motiverend is voor kinderen én leerkrachten. Het spel is
eenvoudig, kort en krachtig, waardoor de instap erg laagdrempelig is.
De eerste effecten van TOPspel zijn al na enkele maanden merkbaar:
het verbeteren van de werkhouding, minder storen van de les, meer
efficiënte lessen, een toffe klassfeer met gelukkige kinderen én een
geëmpowerde leerkracht.
TOPspel is gebaseerd op het Good Behaviour Game, een methodiek die
zijn effectiviteit al vele jaren en op vele vlakken (pesten, criminaliteit,
drugpreventie,…) heeft bewezen.

Opbouw
Hoewel TOPspel eenvoudig is qua inhoud is een degelijke training en
coaching van de leerkrachten van cruciaal belang. Daarom bestaat ons
aanbod uit 3 halve dagen training + 2 individuele coachingsmomenten.
1. 3 halve dagen training verspreid over een schooljaar

- In een eerste training (september 2016) maak je kennis met het
materiaal, de inhoud van het spel en de onderliggende
pedagogische principes. Na deze training ben je klaar om het
TOPspel in je klas op te starten.
- Tijdens de volgende training (januari 2017) bieden we
uitbreidingen aan die het spel boeiend en levendig houden en
wisselen we ervaringen uit.
- In de derde training (mei 2017) bespreek je samen met de trainer
de voorwaarden en mogelijkheden zodat het TOPspel een blijvend
karakter krijgt in jouw school.
2. Individuele coachings- en ondersteuningsmomenten bij elke
leerkracht in de klas. We creëren een persoonlijke vertrouwensband met de leerkracht waarbij we een aanmoedigende rol
vervullen.
Het eerste coachingsmoment gaat door tussen de 1ste en 2de
trainingsdag en de tweede coaching tussen de 2de en 3de
trainingsdag. Deze coachingsmomenten worden in overleg met de
school vastgelegd.
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Doelgroep
Klasleerkrachten; per drie klasleerkrachten mag er ook een zorgleerkracht inschrijven.
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Praktisch
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De trainingen gaan door
voor de provincie Antwerpen op
donderdag 15 september 2016 van 9 – 12.30 uur
donderdag 12 januari 2017 van 9 – 12.30 uur
donderdag 18 mei 2017 van 9 – 12.30 uur

preventie@desleutel.be

voor Oost-Vlaanderen op
vrijdag 16 september 2016 van 9 – 12.30 uur
vrijdag 20 januari 2017 van 9 – 12.30 uur
vrijdag 12 mei 2017 van 9 – 12.30 uur
in VC Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

www.hettopspel.be

voor West-Vlaanderen op
donderdag 22 september 2016 van 9 – 12.30 uur
donderdag 26 januari 2017 van 9 – 12.30 uur
donderdag 18 mei 2017 van 9 – 12.30 uur
in Dagcentrum De Sleutel Brugge, Barrièrestraat 4, 8200 Brugge
-

-

De coachingsmomenten gaan uiteraard op school door.
Een school schrijft drie of zes klasleerkrachten in. Dit omwille van
de haalbaarheid van de coachings. Een zorgleerkracht mag
aansluiten bij de drie klasleerkrachten (200 euro).
Dit aanbod is exclusief voor scholen uit de provincies Antwerpen,
Oost- & West-Vlaanderen.
De inschrijving is pas definitief na betaling van de kostprijs.

Materiaal
TOPspelmateriaal: toegangscode tot de website en speldoos per
klasleerkracht.

Kostprijs
340 euro per persoon, trainingen, coachings en materiaal inbegrepen.
Meer informatie via www.hettopspel.be of mail naar
preventie@desleutel.be
We kijken uit naar een aangename samenwerking.

Team preventie
Inie Liekens, Johan Van de Walle en Yannick Weyts
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