VERSTERK DE KANSENGELIJKHEID OP UW SCHOOL

Eigenwaarde, positief zelfbeeld en weerbaarheid
Om goed te kunnen leren, moet je goed in je vel zitten en sociaal weerbaar zijn. Dat is niet
voor ieder kind vanzelfsprekend. Geldproblemen en stress kunnen negatieve effecten
hebben op het zelfbeeld en de schoolprestaties van kinderen. Wij geloven in
kansengelijkheid voor alle kinderen. Daarom hebben we de methode ‘Ik ben rijk’ ontwikkeld.

EFFECTIEVE METHODE

SOCIAAL KAPITAAL

‘Ik ben rijk!’ is het eerste trainingsprogramma
dat speciaal is ontwikkeld om kinderen
weerbaarder te maken tegen de negatieve
effecten van (financiële) problemen en stress.
De groepsinterventies zijn gebaseerd op
beproefde methodieken als Rots en Water,
Head-Up en interventies uit de
armoedebestrijding. ‘Ik ben rijk!’ versterkt het
gevoel van eigenwaarde, draagt bij aan een
positief zelfbeeld en leert kinderen positieve
en effectieve copingstrategieën inzetten.

Met ‘Ik ben rijk!’ krijgen kinderen een gevoel van
controle, ook als ze worden geconfronteerd met
lastige situaties. Daarmee dragen de lessen bij aan
het welzijn en stellen ze kinderen in staat betere
keuzes te maken en beter te presteren op school.
De trainingen sluiten aan op actuele kennis van
motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht
coachen en vergroten hun sociaal kapitaal doordat
kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen en hulp
van volwassenen kunnen inschakelen.

WILT U WETEN HOE U OP
UW SCHOOL AAN DE SLAG
KUNT MET ‘IK BEN RIJK!’?
Stuur een mail naar: info@ikbenrijk.com. Wij nemen
dan zo snel mogelijk contact met u op.

IK BEN RIJK

“Opgroeien in armoede is zoveel meer
dan het niet hebben van spullen."

IK BEN RIJK! OP UW SCHOOL
Scholen die ‘Ik ben rijk!’ aanbieden, werken effectief aan
krachtige leerlingen met meer zelfvertrouwen. Dit geldt
voor alle kinderen, maar in het bijzonder voor de kinderen
die thuis te maken hebben met armoede en kampen met
achterstanden. Door de coronacrisis zijn veel scholen zich
er nog bewuster van geworden dat de kansenongelijkheid
in Nederland toeneemt. Met ‘Ik ben rijk!’ heeft u als school
een krachtig instrument om de kansengelijkheid te
versterken.
‘Ik ben rijk!’ wordt op scholen altijd klassikaal
aangeboden. Zo voorkomen we dat individuele leerlingen
juist door het volgen van de trainingen een stempel
krijgen. Het aanbieden van de trainingen kan op twee
manieren. Onze ervaren trainers kunnen bij u gastlessen
verzorgen. Maar het is ook mogelijk uw leerkrachten in
een 1-daagse training bekend te maken met de methode,
zodat zij de lessen zelf kunnen geven.

IK BEN RIJK
‘Ik ben rijk’ is er voor drie leeftijdscategorieën: 4 tot 6 jaar,
6 tot 8 jaar en 8 tot 10 jaar. ‘Ik ben rijk’ is ontwikkeld door
ervaren pedagogen en kinderpsychologen en werkt met
bewezen effectieve interventies. In 9 bijeenkomsten van
90 minuten werken we aan:
Versterken van de eigenwaarde en een positief
zelfbeeld;
Inzetten van effectieve en positieve copingstrategieën;
Versterken van het sociaal netwerk (lotgenoten en
inschakelen van volwassenen).

Margrite Kalverboer,
kinderombudsvrouw

“Ik geloof erin dat elk kind
gestimuleerd moet worden, dit project
geeft kinderen de kans om waardevolle
levenslessen te leren met plezier. "
Amalia Stuger

“Laten we denken buiten de kaders, zodat
iedereen zijn eigen plek vindt”
Heleen Wientjes (pedagoog)

“Ik wens voor alle kinderen dat hun
ouders hebben kunnen leren van zichzelf
te houden, zodat de kans toeneemt dat
hun kinderen zich gehoord, gezien en
serieus genomen voelen”
Mathilde Polee

Bij de oudste leeftijdscategorie komt ook omgaan met
geld aan bod. Denk aan het vergroten van het inzicht,
budgetcoaching en tips om leuke dingen te doen en
maken met weinig geld.

Meer informatie vindt u op www.ikbenrijk.com.

(leerkracht)

