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Vooraf
Voor doelen en deelvaardigheden bij de 9 talenten
van Talent3XL terecht kun je terecht in het
Groeiboekje. Dit activiteitenboekje is daarop een
aanvulling. Dit boekje geeft per talent een overzicht
van allerlei activiteiten die je kan inzetten om bij de
aan je zorgen toevertrouwde kinderen deze talenten
te laten groeien. In de tweede versie van dit boekje
staan in totaal 525 tips voor activiteiten, de meeste,
435, zijn helemaal gratis te gebruiken. Van de 525 tips
zijn er 85 geschikt voor jonge kinderen.
Uitleg gebruikte tekens
VJK = vooral voor jonge kinderen of OJK = ook
geschikt voor jonge kinderen
download GAB = toegang tot bestanden die exclusief
bij dit boekje horen en niet afzonderlijk te verkrijgen
zijn, dat zijn er 57 in totaal.
*= In mijn bezit, kan evt. bij mij ingekeken worden.
(gratis) = gele kleur betekent nieuwe link omdat link
vorige versie “dood” is
(gratis) = groene kleur betekent nieuw t.o.v. versie 1
Versie 2: Sept 2019, Jan van Nuland, Talent3XL.nl
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1. Werken aan zelfvertrouwen / growth mindset /
zelfstandigheid
1.1. Zelfkennis en jezelf voorstellen
 Ik-museum (gratis) OJK
 Brugopdracht Ik-museum (download GAB)
 Wie ben jij spel (gratis)
 Werkbladen op Pinterest (gratis)
 Jeugdboek Grote Gevoelens (€ 24,99)
1.2. Gezien en gehoord worden in een kindgesprek
 Aan de hand van de Groeiboom (gratis) VJK
 Aan de hand van de LOOD-lijst (gratis) OJK
 Aan de hand van placemats van het SLO (gratis)
 Aan de hand van videobeelden (gratis)
 Met het GROW model (gratis) filmpje
 Aan de hand van lijstjes bijv. Zoekie (gratis)
 Door te schalen bijv. schaalgesprek (gratis)
 Aan de Junior Coach Fotokaarten (€ 14,95)*
 Met hulpkaartjes bijv. WIO (€ 21,95)
 Aan de hand van foto’s; foto interview, (training)
 Met een tekening: praat & teken (training)
1.3. Aandachtspunten bij een kindgesprek
 Aandachtsposters kindgesprek (gratis) OJK
 Voorbereiding kindgesprek (gratis) OJK
 Tips voor een kindgesprek filmpje (gratis) OJK
 Coachingsvaardigheden lijst (gratis) OJK
1.4. Veerkracht/zelfvertrouwen vergroten
 Kwaliteitenspel KlasseBE (gratis) OJK
 Het complimentenspel (gratis) OJK
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