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Als leerkracht ervaar je soms 
ingewikkelde groepsprocessen 
in de klas, zoals pestsituaties, 
meidenvenijn, onrust op het 
plein en weinig ouderbetrokken-
heid. Of de interactie met een 
leerling verloopt moeizaam. 
Problemen die wekelijks of zelfs 
dagelijks kunnen voorkomen. 
Hoe buig je dit als leerkracht om 
naar positief gedrag, waardoor 
kinderen toekomen aan leren op 
school. 

Positief basisklimaat
Yorneo helpt met YOOP een po-
sitief basisklimaat te stimuleren. 
Bij ingewikkelde vragen, maar 
vooral preventief. We kijken het 
liefst vroegtijdig met je mee om 
kinderen tot optimale (sociale) 
ontwikkeling te laten komen. 

Tijdens een eerste gesprek 
formuleren we het doel aan de 
hand van je vraag. We maken 
samen een plan en denken mee 
over thema’s die spelen. We 
kijken naar wat al goed gaat. 
Aan de hand van observatie 
en korte (groeps)interventies 
geven we suggesties, waar je de 
volgende dag zelf al mee aan de 
slag kunt. 

Onze medewerkers zijn opge-
leid om passende interventies 
te doen. YOOP sluit aan bij de 
(leer)methodes en het pro-
gramma van de school. Binnen 
Yorneo zien we vaak ingewik-
keld gedrag. Hoe vroeger we 
er bij zijn, hoe minder negatieve 
ervaringen voor leerkracht en 
kinderen. 

Een prettige omgeving waar kinderen kunnen leren, alles uit 
zichzelf halen in een positieve sfeer en waar je als leerkracht 
weet hoe bepaalde gedragingen te stimuleren en beïnvloe-
den. Dat is ons doel. Heb je als leerkracht vragen over gedrag 
of ingewikkelde groepsprocessen, dan kan Yorneo jou en de 
school hierbij ondersteunen.
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“Samen hebben we gezocht 
naar een aanpak die het beste 
bij onze school past.”



Onderwijs en zorg
Onze hulp is laagdrempelig 
en snel inzetbaar. We bieden 
ondersteuning aan in samen-
werking met de onderwijs-
professionals en sluiten aan bij 
de zorgstructuur van de school. 

We blijven, ook na een eerste 
gesprek, bereikbaar voor 
vragen. Wil je de opgedane 
kennis graag delen met je 
collega’s? Ook daarin bieden 
we ondersteuning in de vorm 

van bijvoorbeeld een teambij-
eenkomst. YOOP is een van de 
voorbeelden waarbij onderwijs 
en jeugdhulp op een mooie 
manier preventief samenwerken. 

Meer informatie
Heb je een vraag voor een 
YOOP medewerker of wil je de 
mogelijkheden voor jouw school 
nader verkennen? Neem dan 
contact met ons op.
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