Bewegingspedagogiek volgens de methode
van Veronica Sherborne
Inhoud
De workshop richt zich tot alle opvoeders,
leerkrachten, kinderverzorgers, therapeuten… die
op zoek zijn naar een creatieve en plezierige
methode om tot communicatie te komen met
anderen, al dan niet zorgbehoevend. De driedaagse
is eveneens bedoeld voor therapeuten die al
meewerken in Sherborne sessies en graag meer
achtergrond willen.
De methode van Veronica Sherborne die het
ontwikkelingsproces ondersteunt en stimuleert,
helpt het individu in zijn groei naar vrijheid en
zelfstandigheid, rekening houdend met de eigen
talenten en mogelijkheden.
Tijdens de workshop wordt de theoretische
achtergrond van de methode geschetst en aan de
hand van praktijkervaringen geïllustreerd. De
deelnemers ontvangen een getuigschrift van de
gevolgde workshop en zijn dan ook in de
mogelijkheid om zelf met de methode aan de slag te
gaan of er met meer diepgang mee verder te
werken.
Na twee dagen basiscursus is een terugkomdag
voorzien. Het probleemoplossend denken en de
begeleidingsstijl worden verder uitgediept via
feedback op het eigen videomateriaal van de
deelnemers.

Begeleiding

Inschrijvingskaart

Monique Melotte, Licentiate Lichamelijke
opvoeding en Kinesitherapie met 30 jaren
werkervaring o.a. in orthopedagogie KHLim
Hasselt. Geregistreerde International Course
Leader, aangesloten bij de Sherborne Vereniging
www.sherborne.be

Naam

Doelgroep

Instelling/School/ Functie

Professionele hulpverleners, leerkrachten. De
workshop richt zich tot alle geïnteresseerden die
zorg dragen voor kinderen of volwassenen.

Schrijft zich hierbij in voor de workshop:
Bewegingspedagogiek volgens de
methode van Veronica Sherborne

We verwachten een actieve participatie van de
deelnemers. Bewegingservaringen zijn daarbij
fundamenteel. Deelnemers zorgen voor sportieve
kledij.

7 – 8 oktober 2017 en 17 februari 2018

Adres
Telefoon
E-mail

Prijs: 340 euro voor de 3 dagen
incl. officieel certificaat, syllabus.

Aantal deelnemers: maximum 15 personen.
drank en lichte lunch.
Na afloop ontvangen de deelnemers een
geregistreerd certificaat dat hen in staat stelt om –
indien gewenst – nationaal en internationaal verder
cursus te volgen.
www.Tiralala.be

Rek.nr.: IBAN BE 60 736- 0017272- 70
Betaling van de factuur bevestigt de
inschrijving.
Opsturen of mailen naar:
Vzw Tiralala Monique Melotte
Kapucijnenvoer 179
3000 Leuven

0473/589357

Praktisch


Workshop

Zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017
terugkomdag op zaterdag 17 februari 2018

Bewegingspedagogiek


Van 9.30 tot 16.30u onthaal vanaf 9u.

Volgens de methode van

Veronica Sherborne


Locatie: vzw Kreakatau
Putstraat 4
3060 Korbeek-Dijle
Enkele km. van Leuven.
Wegbeschrijving zie www.kreakatau.be



340 euro voor de drie dagen,
broodjesmaaltijd en koffie, thee
inbegrepen. + Syllabus



Inschrijven met bijgevoegde
inschrijvingskaart of per mail



moniquemelotte@gmail.com



Na inschrijving ontvangt u een factuur.
Betaling van de factuur bevestigt de
inschrijving.

www.sherborne.be

www.tiralala.be

Basiscursus ( Level 1 + 2 )

7 en 8 oktober 2017
17 februari 2018
Organisatie: vzw Tiralala
www.Tiralala.be

