
Lesgeven is het leukste wat er is: iemand 
begeleiden om zijn eigen weg te vinden 
is een van meest inspirerende en zinvolle 
levenstaken die je kan bedenken. Het 
is ook een veeleisend beroep. En om je 
daarin te ondersteunen is er nu een 
nieuw initiatief:

Ik ben Joep Everts: musicus/
trainer/coach met een lange 
ervaring in het werken met 
kinderen en leraren in het 
onderwijs. Mijn visie is 
dat leren en ontwikkelen 
(gelukkig) nooit stopt, en 
dat we elkaar daarvoor 

nodig hebben. Het onderwijs heeft daarbij mijn 
speciale aandacht, omdat daar de basis gelegd wordt 
voor zowel de individuele als de maatschappelijke 
ontwikkeling. Mijn missie is om leren zo creatief, 
uitdagend en afwisselend mogelijk te laten zijn, zodat 
de leerling het onderwijs krijgt dat bij hem past. 
Spelend, onderzoekend en procesgericht leren zijn 
daarbij belangrijke elementen. Maar ook NLP, fysieke 
oefeningen en mentale werkvormen kunnen hierbij 
ingezet worden. 

Neem contact op voor meer info of opgave.
t. 026 325 58 45 of 06 274 363 63
info@klanklichaam.nl 

Ben jij de 
leraar die je 
zelf zou willen 
hebben?

Voor wie? 
Onderwijzers die hart voor kinderen 
hebben. En die ook weten dat het 
leraarschap een vak is. Die soms 
twijfelen, én altijd nieuwsgierig blijven, 
uitgedaagd willen worden. 
Die veel alleen voor elkaar krijgen, 
maar ook de noodzaak en meerwaarde 
van samenwerking zien. 

Resultaat
Naast de energie, plezier en inspiratie die 
intervisie genereert kun je beter procesgericht 
werken: meer vanuit de leerling, en minder 
vanuit een methode. Daardoor kun je beter 
aansluiten bij de individuele behoefte en hoef 
je minder hard te werken aan motivatie. Je kunt 
creatieve werkvormen toepassen in de les, ook in 
de meer cognitieve vakken. Je hebt meer variatie 
in de lessen en daardoor heeft zowel de leerling 
als jij meer energie en plezier.

Hoe? 
We delen, reflecteren, en gaan vooral 
ook veel (samen) doen! Muzikale en 
andere creatieve werkvormen nemen een 
belangrijke plek in. 
Procesgericht leren is de leidraad. Dat 
wil zeggen dat er geen vastgesteld 
programma is, maar dat we dat laten 
ontstaan aan de hand van de vragen en 
input vanuit de groep.
Ik, Joep Everts, begeleid je in dat proces. 
Zie hiernaast voor meer info.

Wanneer? 
Eenmaal per maand komen we een avond 
samen. In principe ben je altijd aanwezig. 
Elkaar en jezelf leren kennen in een nieuwe 
situatie heeft tijd nodig. Je verbindt je voor 
een schooljaar (10 bijeenkomsten).
Samengevat is het een avond met energie, 
(ont)moeten, ontdekken, (zelf)reflectie, 
oefenen. Eigenlijk zoals elke schooldag zou 
kunnen zijn. 
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