Officiële partner van Challenge Day USA

OVER DE STREEP WORKSHOP

HÉT SOCIAAL - EMOTIONELE PROGRAMMA
VOOR LEERLINGEN EN STUDENTEN
SCHOOLJAAR 2021-2022
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Zoals bekend hebben leerlingen en studenten het sociaal-emotioneel extra
zwaar door alle COVID-19 maatregelen. Ze hebben allemaal wel iets
meegemaakt het afgelopen jaar. Het Nationaal Programma Onder wijs omarmt
hun sociaal-emotioneel welbevinden en stelt subsidie besc hikbaar voor het
nieuwe sc hooljaar. Stic hting Challenge Day Nederland ondersteunt het belang
van dit programma en lever t graag een bijdrage met een
Over de Streep workshop mét bewezen resultaat.
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Stelt u zich een school voor waar iedereen zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt. Stelt u zich voor
dat jongeren een gemeenschappelijke basis vinden en positief met elkaar omgaan; vrienden die het
pijnlijke verleden helen en het goed maken; mensen die hun passie voor leiderschap aanwakkeren;
volwassenen en jongeren die samen werken om een school te creëren waar iedereen meedoet en mag
zijn zoals hij/zij is. Hoe zou onze wereld eruitzien als we elkaar écht zouden kennen?...
Stichting Challenge Day Nederland gelooft in
een wereld waar iedere kind, iedere mens zich gezien
en gewaardeerd voelt. Met onze 30 jaar ervaring
organiseren wij interactieve en impactvolle
progammaʼs.
Leerlingen en studenten hebben door COVID-19 allen
het afgelopen jaar hun uitdagingen gehad, ze hebben
allemaal wat meegemaakt. Met de middelen uit het
Nationaal Programma Onder wijs kunt u voor het
komende schooljaar 2021 - 2022 het verschil maken door
de effectieve Over de Streep workshop op te nemen
in het programma.

Challenge Day Nederland kan uw school helpen
een ééndaagse workshop te organiseren waarbij
wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen:
•

Het schoolklimaat en de schoolveiligheid
verbeteren;

•

Een verenigde schoolgemeenschap creëren;

•

Emotionele stress - die leren en positief gedrag
remt - verminderen;

•

Het welzijn en de prestaties van leerlingen en
studenten verbeteren;

•

Inclusiviteit en positieve relaties tussen
sociaaleconomische culturen versterken;

•

Pesten en conflicten verminderen.

Het sociaal-emotionele welzijn van leerlingen en
studenten in Nederland is zorgelijk. 74% van de
Nederlandse jongeren tussen de 13 en 25 jaar heeft
sinds de COVID-19 pandemie last van psychische
klachten en 40% last van stress. 77% van docenten
vinden dat er binnen het onderwijs meer aandacht
dient te komen voor sociaal-emotionele vaardigheden.
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WILT U OOK EEN OVER DE STREEP WORKSHOP OP UW SCHOOL?
Wij helpen u graag deze mooie workshop bij u op school te organiseren. Bij interesse voor meer (vrijblijvende) informatie,
datamogelijkheden en een prijsaanvraag kan er contact worden gezocht via onderstaande gegevens. Bekijk de website
voor meer informatie en krijg een impressie van onze workshops.

06 - 34 38 02 49
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www. challengedaynederland.nl

