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 OFFERTE 

 OFFERTE 

 D  ATUM  : 

 A  AN  : 

 B  ETREFT  :  T  RAINING  EXECUTIEVE  FUNCTIES  DRIELUIK  +  M  ATERIALEN  EN  B  EGELEIDINGSDAGEN 

 Omschrijving   Datum   Aantal   Bedrag 

 Drieluik executieve functies 
 ( inhoud zie trainingsopzet ) 

 Inbegrepen  alle materialen voor de autometafoor  digitaal 

 Fysieke Materialen Autometafoor: 
 Basispakket Onderbouw 
 Basispakket Middenbouw 
 Basispakket Bovenbouw 
 ( een basispakket bevat de posters, de vragenlijst en het profiel, 
 het kwartetspel, de hulpwaaiers, de stickers, de kaartjes, … ) 

 Het extra pakket  met mindset, de leerkuil, de copingstrategie 
 en oplossingsstrategie kaartjes krijgen jullie erbij als je de 
 basispakketten aanschaft. 

 Niet inbegrepen, maar wel aangeraden  het boek: 
 ‘executieve functies versterken op school’ van Joyce Kooper-Kahn 
 liefst per klas ( zelf aan te schaffen ) 

 Begeleidingsdagen ( coaching on the job )  waarop gekozen 
 kan worden tussen verschillende op de leerkracht afgestemde 
 opties ( vanuit situationeel leiderschap ) 

 opties: 
 -  een herhaallesjes vd autometafoor 
 -  een voorbeeld spelles 
 -  een observatie met tips 
 -  spelles bij kleuters 
 -  individueel gesprek met persoonlijke leervragen 
 -  … 

 Zelf te regelen: 
 De aanschaf van de spellen voor speltraining, gebeurt door de 
 school. 

 Een spellenlijst is beschikbaar op de portal. 
 De boeken Speel je Vaardig en Speel je Vaardig Onderbouw zijn 
 aan te raden. 

 Reisvergoeding 

 3 dagdelen 
 in overleg 

 data  verder  af  te 
 spreken,  tussen  de 
 tweede  en  de 
 derde training 

 ...km 

 3 x 3.5u 

 94,45 euro / klas 
 94,45 euro / klas 
 94,45 euro / klas 

 gratis 

 550,- / dagdeel 
 2 dagen 

 0.21c/km 

 2200 euro 

 94,45 euro 
 94,45 euro 
 94.45 euro 

 2200 euro 

 ... euro 

 Te betalen  ... euro  



 Voor vragen over deze offerte neemt u contact op met: 

 Ans Ramaut via 06 349 49 873 of  ans.ramaut@gmail.com  . 

 H  ARTELIJK  DANK 
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