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Informatie in deze nieuwsbrief:






Begeleidingshobbels
Family Learning nieuwe stijl
Gecertificeerde leer– gastouders
Pilot Assessmentdag op de MBW
Collega Inez timmert al weer aardig aan de weg

Let op uw mailbox. We sturen u een vakantiekaart van Jij is Lief.nl en die wil nogal eens in
de Spam terechtkomen.
BEGELEIDINGSHOBBELS
Begeleidingshobbels
Herkennen jullie dit….zo gaat ‘’t voorspoedig….en dan ineens wordt het zwoegen,
compleet met energievretende discussies
omtrent afmelden, ziek melden, naar de
dokter, tandarts, ziekenhuis, sociale dienst
etc. etc …
Terwijl daar de stagiair vanuit school op het
hart wordt gedrukt om geen afspraken te
plannen in stagetijd. Een strakke richtlijn,
die alleen in uiterste noodzakelijkheid wel
eens wat soepel kan worden gehanteerd.
Dit weten dus ook onze studenten, maar
blijkt echter voor hen wel een leer proces,
op weg naar hun beroepsvaardigheden, op
weg naar hun toekomstige beroep.

Wat doe je dan als praktijkopleider. Als
Family Learning zeggen wij, wacht niet te
lang, en dit zeker niet als een vanzelfsprekendheid aanvaarden van bovenstaande
situatie.
Geef woorden, feedback aan jouw ongenoegen, accepteer niet zomaar een afmelding. Laat blijken dat met duidelijke woorden wat dit betekent voor jouw planning,
plus wat het betekent voor de kinderen of
andere doelgroep binnen jullie stageomgeving.
Je zult je wellicht afvragen waarom wij dit in
deze Nieuwsbrief vermelden. Omdat is
gebleken, ook dit schooljaar weer, dat te

laat signalen door komen naar de trajectbegeleiders, of te laat ingegrepen waardoor
stages

toch alsnog mislukken.
Dit terwijl een fikse correctie van én trajectbegeleider én Family Learning , “in de knop
”of wellicht vanuit ons als FL als intermediair, dit fenomeen misschien kan worden
hersteld…voordat het te laat is.
Pak gerust de telefoon, of e-mail ons om het
hierover te hebben.

FAMILY LEARNING NIEUWE STIJL
Family Learning nieuwe stijl
Omdat Family Learning bijna 10 jaar
bestaat, vinden we het tijd worden om
een wat moderner jasje aan te trekken.
Na de vakantie hopen we u met een
nieuwe lay-out te begroeten. Een layout die u nu misschien niet direct zal
opvallen, maar zeker aanwezig is.
Nieuwe poster, nieuwe flyer, Da Vinci’s Communicatie/PRafdeling heeft
zijn best gedaan. We hopen dat in
oktober ook de website en facebookpagina online zullen zijn.

We doen ons best. Een heldere
kijk op de toekomst. Dat is wat we
voorstaan. We denken met deze
frisse blik een ieder te voorzien
van actuele informatie. Wellicht
dat potentiele leer– gastouders
mede hierdoor met ons in gesprek
te gaan over het wel en wee van
het begeleiden van een stagiair.
Ook de feedback die wij hopen te
ontvangen van de begeleiders in
ons actuele bestand, zal onze
dienstverlening zeker beter maken.

F E L I C I TAT I E S v o o r d e L E E R – G A S T O U D E R S
LEER– GASTOUDERS Gecertificeerd
Met gepaste trots kunnen we vermelden dat we wederom dit schooljaar
officieel gecertificeerde leergezinnen in
ons midden hebben.
Family Learning feliciteert deze gezinnen
die de tijd en energie hebben gevonden
zich de primaire coachings- en beoordelingsvaardigheden eigen te maken.

Een kwaliteitsslag,en een pré om jongeren, van zowel niveau 1 als niveau 2,een
duwtje te kunnen geven in hun weg
naar de toekomst.
Want daar doen we het voor; dat kleine
duwtje/ of juist spiegel…zodat ook zij in
het veld van de zonnebloemen komen
te staan, ook zij het zonlicht weten te
“pakken”…

BIJZONDER: Te vermelden waard en
wellicht zelfs een idee ook voor anderen:
Twee van de cursisten, Natascha en
Therese zijn zo enthousiast geraakt, dat
zij een BBL-opleiding niveau 3 of 4 willen
gaan volgen in de avonduren, met als
doel een eigen gastouderbureau te starten.

PILOT ASSESSMENTS OP DE MBW
Pilot assessments op de MBW
Op 24 juni heeft het docententeam van de regio Gorinchem
als pilot een assessmentdag
georganiseerd. Op deze dag
zijn verschillende leer- en gastoudergezinnen mét hun (gast)
kinderen uitgenodigd om het
assessment van hun stagiair op
school bij te wonen. De stagiair kon met de begeleider uit
het gezin en een onafhankelijk
docent het assessment of laatste gesprek voeren, om de BPV
af te ronden.

Er zijn 8 kandidaten geslaagd
voor hun 1e assessment, gefeliciteerd !!
Er heerste een gezellige sfeer
en het was leuk om ook nog
even met de student te kunnen zitten.
De studenten serveerden een
uitgebreide koffie, thee en
lunch en zij zijn ook ingezet om
de inrichting van de lokalen op
te vrolijken en van verschillend
speelgoed te voorzien . De
kinderen werden zo prima
beziggehouden.

Op school komen is leuk, al is
het maar om even de sfeer te
proeven. Compliment voor de
studenten en docenten, die dit
verzorgd hebben.
Volgend jaar wordt dit weer
georganiseerd en krijgt u t.z.t.
een uitnodiging.
Uit de evaluaties bleek dat
men zeer enthousiast was over
de organisatie en de opvang
van de (gast)kinderen. Of dit
ook in Dordrecht gerealiseerd
kan worden, wordt nog bekeken.
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INEZ
REVALIDEERT
VOORSPOEDIG !
Onze collega Inez Hakkers, Mater
familias van Family Learning, hoopt
na de vakantie weer voor een deel
haar werkzaamheden te hervatten.
Nadat ze eind december was getroffen door een licht herseninfarct,
gaat het herstel voorspoedig.

Hartelijk dank aan diegenen die de moeite hebben genomen de evaluatie in te vullen en terug te sturen.
Helaas moeten we constateren dat er nog vele missen.
Zou u nog even de moeite willen nemen. Het is voor ons namelijk heel belangrijk. !
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