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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 weken 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 jaar (*), tijdens een

pedagogische studiedag (**).
- In een eerste training 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. Het is een meerwaarde als een clb-medewerker aanwezig
is tijdens de eerste training.
- Tijdens de volgende training bieden we uitbreidingen aan die het
spel boeiend en levendig houden en wisselen we ervaringen uit.
- In de laatste follow-upsessie bespreek je samen met de trainer de
voorwaarden en mogelijkheden opdat het TOPspel een blijvend
karakter krijgt in jouw school.
2. 2 individuele coachings- en ondersteuningsmomenten bij elke
leerkracht band met in de klas. We creëren een persoonlijke
vertrouwens- de leerkracht waarbij we een aanmoedigende rol
vervullen. Per volle dag kunnen we maximum 6 leerkrachten
coachen.
(*) kan over 2 schooljaren heen
(**) de laatste training kan eventueel tijdens een personeelsvergadering worden
ingepland i.p.v. een pedagogische studiedag.
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Doelgroep
Leerkrachten, bijzondere leermeesters, zorgleerkrachten & directies.
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Praktisch
-

Deze vorming is voor een schoolteam van minimum 6 personen.
We beschikken graag over een ruim en flexibel lokaal met beamer.
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Materiaal
Niet inbegrepen in de vorming.
TOPspelmateriaal: toegangscode tot de website en speldoos
Kostprijs: 98 euro

Kostprijs
Voor de training: 3 x 1 halve dag x 200 euro is 600 euro
Voor de coaching, 3 leerkrachten per halve dag: 2 x 1 halve dag x 200
euro is 400 euro
Vervoerskosten aan 0,35 euro/km, vanuit Gent, heen en terug.

aantal
leerkrachten
4 tot 6
7 tot 9
10 tot 12
13 tot 15
16 tot 18
19 tot 21
22 tot 24

3
2 coachingsdagen
momenten
training (halve dag/3 lkr.)
600
800
600
1200
600
1600
600
2000
600
2400
600
2800
600
3200

Totaal vorming
(excl. vervoer
en materiaal)
1400 euro
1800 euro
2200 euro
2600 euro
3000 euro
3400 euro
3800 euro

+ TOPspelmateriaal
(98 euro/klas)
max 588 euro
max 882 euro
max 1176 euro
max 1470 euro
max 1764 euro
max 2058 euro
max 2352 euro

Als school schrijf je in voor het volledige traject: de pedagogische
studiedagen én het coachen van je team.
Wens je meer informatie, bezoek dan de website 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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