Inkijken in ....

Bikkels pakken door

Geef ook een toffe sociale vaardigheidstraining voor kinderen vanuit
je praktijk, school of instelling. Op basis van avontuurlijke verhalen
over Bikkelboy Bob en zijn vrienden Pieper Piet, Woeste Wilma en
Chill Jill leren de kinderen alles over het omgaan met elkaar. Dus
leren om vol vertrouwen en met de juiste vaardigheden vrienden te
maken en te houden. Maar ook leren hoe je conflicten en problemen
samen oplost. 'Bikkels pakken door' is een eigentijdse, vlotte training
voor het vergroten van de veerkracht en sociale vaardigheden bij
kinderen.
Bikkels pakken door is een weerbaarheids/sova-programma voor
kinderen vanaf 6 jaar. Deze wordt curatief ingezet door hulpverleners
zoals psychologen, kindercoaches en intern begeleiders. De
therapeutische training omvat een volledig uitgewerkt programma
bestaande uit een handleiding, een prentenboek (lesboek) en een
BikkelDoeboek (werkboek).
Door de verhaallijnen worden de onderwerpen concreet en direct in
de belevingswereld van de kinderen geplaatst. Gedurende 6
bijeenkomsten van een anderhalf uur (ook aan t passen naar 9
bijeenkomsten van 1 uur) gaan we in op diverse thema's rondom
weerbaarheid, veerkracht en sociale vaardigheden. Ouders worden
actief betrokken middels ouderbrieven met handige tips en
handvatten uit het BikkelDoeBoek. Ook voor leerkrachten is er een
info-pakket zodat zij in de klas het juiste gedrag kunnen
bekrachtigen. Bikkels pakken door is te gebruiken als groepstraining
maar is ook geschikt als individueel traject.

Doelstellingen Bikkels pakken door

Bijeenkomst 1 – De BikkelClub en Het geheime BikkelClubHuis
•
Deelnemers beheersen de Bikkelhouding: stevig staan en stevig klinken.
•
Deelnemers kennen de houding van de verschillende typetjes
(Bikkels, Piepers, Woestelingen en Chillers)
Bijeenkomst 2 – De BikkelBrief
•
Deelnemers weten hoe de verschillende typetjes klinken.
•
Deelnemers kennen regel 1 en 2: iedereen mag meedoen
•
Deelnemers sluiten niemand buiten
Bijeenkomst 3 – Blufbink Bruno
•
Deelnemers kennen regel 3: iedereen is anders, iedereen heeft talent
•
Deelnemers waarderen kwaliteiten en talenten bij zichzelf en anderen
•
Deelnemers geven en ontvangen complimenten
Bijeenkomst 4 – RoddelRosanna roddelt er op los
•
Deelnemers kennen Regel 4: we praten aardig over elkaar.
•
Deelnemers roddelen niet
•
Deelnemers kunnen reageren op roddelen of gemene opmerkingen
•
Deelnemers kennen diverse ontspanningstechnieken
Bijeenkomst 5 – RoddelRosanna blaast bellen
•
Deelnemers kennen Regel 5: we maken allemaal fouten.
•
Deelnemers kunnen vragen om mee te doen
•
Deelnemers kunnen excuses aanbieden
Bijeenkomst 6 – Gemene Gerda en de bubbelbillen + afscheid nemen
•
Deelnemers kennen Regel 6: we zijn eerlijk tegen elkaar
•
Deelnemers kunnen reageren op een eerlijke nee/afwijzing
•
Deelnemers kunnen reageren op een gemene nee/afwijzing

Het lesboek:

Het werkboek:

De handleiding:

•
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Bijeenkomst 2
Doelstellingen
Deelnemers weten hoe de verschillende typetjes klinken
Deelnemers kennen regel 1 en 2: iedereen mag meedoen
Deelnemers slui ten niemand bui ten
Benodigdheden
Presentielijst met contactgegevens
Drinken en koekjes voor in de pauze
Werkbladen voor elke deelnemer
Uitgeprinte Bikkelbrief
Poster bijlage 2
Touw of lint voor oefening samenwer1<en
PowerPoint bijeenkomst 2 met beamer en laptop
Papier. schrijf- en kleurmateriaal voor alle deelnemers
Eventueel een beloningslijst voor een groepsbeloning

Bijeenkomst 2

Dia-nr

1

4,5

6

Inhoud
Welkom en DoeBoek
bespreking

Duur
1omin

Wam1ing-up

1omin

Het BikkelClubl-luis

1omin

Verhaal

1omin

Pauze

tomin

Regelt en 2

Materiaal

Actief groepsspel
Actieve oefening
prentenboek

VOOflezen met
PowerPoint illustraties
Groepsdiscussie

1omin
i

Werkvorm
Groepsgesprek

Oefening bu tensluiten

1omin

Actieve groepsoefening

8

Oefening samenwerken

1omin

Actief groepsspel

9

Afsluiting met ouders

10min

Groepsgesprek
met ouders

Totaal

go min

Tijd tekort?
Sla over of kort in: groepsdiscussie.
Tijd over?
Kies één van de extra activiteiten of werkbladen uit het Doe-Boek.
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Uitwerking bijeenkomst 2
Welkom terug en huiswerk bespreken bo minuten)
Ontvang ieder kind met een compliment! Naarmate je de kinderen beter leert kennen. geef je com
plimenten di e passen bij de eigen talenten. Ter inspiratie: bekijk het filmpje van een leerkracht die zijn
teerlingen dagelijks pe<soonlijk ontvangt en bekrachtigd: https://www.youtube.com/watch?v-4UZ_
lWro28o
Wat vonden jullie van de vorige keer?
Heeft iedereen <samen met zijn/haar ouders) het verhaal nog een keer gelezen?
Hoe is het huiswerk gegaan?

Regel 1: iedereen mag meedoen!
Regel 2: iedereen, echt iedereen,
mag meedoen!

Bespreek het huiswerk uitgebreid en kom erachter welke ouders geen tijd hebben gevonden om de
opdrachten samen met de kinderen uit te voeren. Attendeer ouders hierop. pe<soonlijk of met een
verzoek via de mail Leg nogmaals uit dat het belangrijk Is om het huiswerk goed te doen om de aan
geleerde vaardigheden te generaliseren
Warming-up (10 minuten)
We gaan het spel 'Simon says_' oftewel het 'Commando-spel' spelen. Iedere keer als ik een opdracht
vooraf Laat gaan dOOf het woord 'commando' moet je de opdracht uitvoeren. als ik 'commando' weg
laat blijf je doen watje al deed. Als het mis gaat. ga je even aan de kant zitten. Maar eerst commando's
oefenen.
Commando Bikkel:
Hoe staat de Bikkel? Hoe loopt de Bikkel?
Relaxed en zelfverzekerd. Schouders naar achteren. kin omhoog (niet te ver), borst vooruit en stevige
passen. De Bikkels kijken anderen aan als ze iemand tegenkomen of iets zeggen
Commando Pieper:
Hoe staat de Pieper? Hoe loopt de Piepe<?
Hoofd omlaag. schouders hangen. armen slap langsje lijf. verlegen om je heen kijken. hi er en daar een
stress-sprongetje tussendoor. Of als een Pieper die in paniek is. heel gestrest rennend door de ruimte.
De Piepe<s durven anderen niet aan te kijken
Commando Woesteling:
Hoe staat de Woesteling? Hoe loopt de Woesteling?
Kin te ver omhoog. bazige blik. vuisten gebald. misschien een beetje stoer trekken met één been.
De Woestelingen kijken anderen heel boos aan.
Commando Chiller:
Hoe staat de Chiller? Hoe loopt de Chiller?
De Chiller loopt heel langzaam en staan blijven lukt de Chillers bijna niet. zij zitten of liggen liever.
Ze kunnen ook snel afgeleid zijn en vinden alles pretti g en relaxed.
Voer daarna het spel uit in verschillende moeilijkheden en tempo. Doe zelf ook mee en corrigeer
deelnemers waar ncx:li g. Zorg voor afwisseling. denk hierbij aan staan. lopen. rennen. springen.
elkaar begroeten. het geven van een h i g h fi
- ve. etc. Het is een speelse opdracht en lekker
overdrijven maakt de verschillen tussen de Bikkels. Piepers. Woestelingen en Chillers duidelijk.
Benadruk bij deze opdracht ook goed het maken van oogcontact bij de Bikkel manier of het juist niet
aankijken als de deelnemers een Pieper moeten zijn.
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Buitensluiten
is niet leuk!

Het leerkrachtpakket:

Powerpoint presentaties

