
 

TRAININGSDUUR:

16 contacturen en een geschatte 

studielast van 20 uur.

DOELGROEP:

Groepsleerkrachten, intern 

begeleiders, rots & watertrainers, 

ouders.

LOCATIES EN DATA:

Zie voor trainingslocaties en data:

www.rotsenwater.nl

(meerdere keren per jaar)

KOSTEN:

€ 470,- inclusief het handboek 

Rots & Water Basisschool (met 

lessenplan voor groep 1 t/m 6, 

t.w.v. € 65,-), koffie/thee en lunch 

tijdens beide trainingsdagen. Het 

is ook mogelijk om een incom-

pany training aan te vragen.

ORGANISATOR: 

Gadaku Institute/Rots & Water NL

CONTACT EN INSCHRIJVEN: 

Tel.: 0224 - 21 33 46

www.rotsenwater.nl

Gadaku Instituut
Rots & Water Instituut
www.rotsenwater.nl

Spel is de Koninklijke weg van het kind naar zelfkennis en zelfvertrouwen, 
vertrouwen in de ander en de wereld om hem heen
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w 

Het programma ‘Rots & Water Basisschool’ bevat een vloeiende leerlijn 

van de sociaal-emotionele ontwikkeling voor kinderen in groep 1 t/m 6 op 

de basisschool.

Eindelijk is het mogelijk om op een eenvoudige, plezierige en speelse 

wijze kinderen te leiden en te begeleiden in de ontwikkeling van 

belangrijke sociale- en communicatievaardigheden. Het programma start 

bij de kleuters en volgt het kind tot en met groep 6.

Het programma wordt ondersteund door een prachtig lessenboek (300 

pagina’s, full-colour, met foto’s en gebonden, harde kaft) met volledig 

uitgeschreven lessen, 10 per groep, beginnend bij groep 1. Het boek is een 

lust voor het oog en een sieraad in elke boekenkast.

Alle lessen zijn speels en toegankelijk beschreven en 

bestaan uit een duidelijk geformuleerd:

•	 lesdoel	 	 	 	 	 •	 lesinhoud

•	 organisatie		 	 	 •	 reflectievragen

Voor elke leeftijdsgroep wordt een schets gegeven van de psychologische- 

en de sociaal-emotionele ontwikkeling en de daarmee samenhangende 

ontwikkelingstaken. Deze worden vervolgens gekoppeld aan specifieke 

Rots & Water oefeningen, spelen en begrippen.

Tijdens deze tweedaagse training komen genoemde thema’s via 

theoriesessies en praktische oefening aan de orde. Daarnaast 

worden er praktische, zeer welkome trainingsadviezen gegeven die 

groepsleerkrachten het vertrouwen geven Rots & Water op gedegen en 

plezierige wijze schoolbreed in te kunnen voeren.

Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectief programma. De 

Rots en Water 3-daagse basistraining sluit naadloos aan op de Basisschool 

training en de trainingen zijn samen ideaal voor een gestructureerde, 

schoolbrede inzet van het Rots en Water programma op de basisschool. 

Een spelend kind is een gelukkig kind
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