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Coaching boekje
Onderdeel van het groeispel
Het spel voor de ontwikkel ing van kind én ouder
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Om het lezen te vergemakkelijken lees je “ouder”. We bedoelen hiermee de meest ruime zin van ouder, ook opvoeders en
verzorgers. Daarnaast spreken we over ‘hij’ of ‘hem’, maar maak er voor jezelf gerust ‘zij’ of ‘haar’ van. Dit boek is uiteraard
zowel voor jongens als voor meisjes.

2020 Little Welp
Eerste druk

Disclaimer
Dit boek is bedoeld als hulpmiddel. De lezer/lezeres wordt nadrukkelijk geadviseerd om een (kinder)coach of psycholoog te
raadplegen voor specifieke informatie over de beste handelwijze voor zijn/haar kind(eren). Ondanks het feit dat deze uitgave
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor de
gevolgen van het gebruik van deze informatie. Evenmin aanvaarden zij aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte
schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

Alle inhoud (teksten en illustraties) en het intellectueel ontwerp van dit boek zijn eigendom van Little Welp. Het is niet
toegestaan om (delen) van de inhoud te kopiëren of te (her)publiceren in welke vorm dan ook. De teksten en illustraties zijn
enkel voor eigen gebruik en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tegen vergoeding of om niet. 

Behoudens de in of krachtens de Auteurwet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke
toestemming van de uitgever. 



Welkom
Wat mooi dat jij ervoor kiest om anders met je kind om te gaan. Je wilt je kind
maximaal ondersteunen in zijn leerproces op een ontwikkelingsgerichte en vooral
op een positieve manier. Wij ook! Perfecte ouders zijn we niet, maar we zijn wel
oprecht op zoek naar de beste manier om onze kinderen te begeleiden in hun
groeiproces. 

Onze zoektocht heeft ons geleid langs boeken, artikelen, kindercoaches en meer.
De inzichten die we hebben opgedaan en zijn gaan toepassen, brengen ons tot op
de dag van vandaag tot inspirerende ervaringen met onze kinderen. Onze
kinderen en wij, leren samen. Al die inzichten en ervaringen hebben we een plek
gegeven in dit coaching boekje.

Het coaching boekje gaat hand in hand met het Groeispel, deze is bedoeld voor
kinderen vanaf 3 jaar. Afhankelijk van de leeftijd van je kind én jullie eigen
opvoedingsstijl gebruik je de tips en inzichten die voor jullie nu interessant zijn. 

Laat je inspireren en ga samen dit prachtige avontuur aan met vallen en
opstaan. Wij hopen dat je met het coaching boekje en het Groeispel een stevige
basis kunt leggen voor zelfstandig leren en probleemoplossend denken, zodat op
een leuke ontwikkelingsgerichte manier het zelfvertrouwen van je kind toeneemt. 

Daar kunnen jullie de rest van jullie leven de vruchten van plukken!

Warme groeten,

Jordi & Elke
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Het doel van het groeispel is je kind te leren zijn leerproces op een
positieve ontwikkelingsgerichte manier te benaderen en leren leuk te
maken voor ouder en kind. 

 Het Groeispel1.

Doel

Als het 
leuk is 

wordt alles 
makkelijker

leuk 
makkelijker
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Hoe werkt het?

1 Lees het coachingboekje voor
handvatten en tips om je kind te
begeleiding in zijn leerproces.

Bepaal het leerdoel en wanneer je kind
een stapje mag zetten.

Kies de motivatie magneetjes die passen
bij jullie gezin. Twijfel je over de
betekenis? Download het gratis overzicht
op www.littlewelp.com

Vul het pad met de gekozen motivatie
magneetjes richting de feestvierende
vriendjes.

En starten maar! 
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De praatboom

Je over emoties wilt
praten;
je samen wilt terugkijken
op het proces;
je je kind wilt stimuleren
zelf oplossingen te
bedenken;
je gewoon even de boel
de boel wilt laten.

Tijdens het spel kan jij of je
kind het speelfiguurtje in de
Praatboom zetten als:

Hoe je dit proces concreet
kunt aanpakken, vind je terug
in de verschillende
hoofdstukken van het
coaching boekje.

Variaties

Het spel is eigenlijk heel simpel, tegelijk zijn er enorm veel situaties en variaties
om dit spel te spelen. Benieuwd naar de mogelijkheden?  Laat je dan
inspireren door andere ouders in onze Facebook community!
www.facebook.com/groups/groeispel/

De duur van het spel

De duur van het spel is afhankelijk van wat je wilt leren en hoe snel dit lukt. Het
kan binnen een dag gespeeld zijn of een week duren.
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