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Ha lieve complimenten-fan
Wat leuk dat je met het complimentenspel aan de slag gaat. We hopen
dat deze werkvormen je veel inspiratie geven om het Complimentenspel,
Complimentenspel Autisme en/of Complimentenspel ADHD te
gebruiken.
Keer op keer is het weer een feestje om met het Complimentenspel te
werken. Hopelijk ga jij dit ook ervaren!
Wij zijn Manon Ende en Daphne Hoogendoorn, de spelontwikkelaars
van het Complimentenspel. Wij hebben de missie om alle kinderen
te laten ervaren dat zij goed zijn zoals zij zijn. We zijn beide bevlogen
professionals met een groot hart voor kinderen.
Daphne zet zich in haar praktijk Stoere Start in om kinderen met
faalangst te helpen bij het verslaan van “hun monsters”. Manon richt zich
met haar bedrijf Stoere Stappen op het begeleiden van kinderen, ouders
en professionals en helpt hen het opvoeden en opgroeien leuker en
makkelijker te maken – juist ook op uitdagende momenten.
In ons werk met kinderen zien we dagelijks de kracht van complimenten.
Veel kinderen voelen zich hierdoor gezien, erkend en gewaardeerd.
Zij krijgen een lach op hun gezicht, gaan stralen en sprankelen. In de
gezamenlijke passie om kinderen te laten stralen kwamen we op het idee
om een spel te maken met complimenten.
Het doel van dit spel is dat kinderen en iedereen die met kinderen werkt
en leeft op een positieve manier met elkaar in contact komen, het beste
in elkaar naar boven halen en samen gaan stralen.
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Het Complimentenspel leert kinderen complimenten te geven en
te ontvangen en helpt kinderen meer in hun kracht te gaan staan.
Het Complimentenspel draagt bij aan een positief leer-, leef- en
groepsklimaat waarin kinderen optimaal kunnen ontwikkelen.
We vinden het ontzettend leuk dat je met complimenten aan de slag
gaat om elkaar nog meer te laten stralen!
Geniet van deze stoere kinderen, oprechte blikken en hun sprankelende
gezichten.
We wensen je ontzettend veel plezier!
Lieve groet,

Daphne en Manon

©©
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Het doel, de kracht en het effect van complimenten
Het Complimentenspel is heel geschikt om op een leuke, speelse en
creatieve manier te leren om complimenten te geven en te ontvangen.
Spelenderwijs kunnen ouders, leerkrachten, begeleiders en kinderen
complimenten aan elkaar geven en ontvangen.
Het Complimentenspel bevat 80 verschillende soorten complimenten,
gericht op de vaardigheden en eigenschappen die kinderen ontwikkelen
in hun jeugd.

Het Complimentenspel heeft verschillende doelen:
•
•
•
•
•

Het Complimentenspel zorgt voor plezier en verbinding met elkaar.
Het Complimentenspel helpt bij het leren, experimenteren en spelen
met het geven en ontvangen van complimenten.
Het Complimentenspel leert je om trots te zijn op wie je bent. De
spelers ervaren hun unieke eigen kracht en mogelijkheden.
Het Complimentenspel creëert en stimuleert een positief zelfbeeld,
mensbeeld en wereldbeeld. Het Complimentenspel helpt je om op
een positieve manier te leren kijken naar de ander en de aandacht te
vestigen op positieve dingen.
Het Complimentenspel draagt bij aan een positief leer- leef- en
groepsklimaat om optimaal te kunnen leren en ontwikkelen.

Doelgroep
Het Complimentenspel is speciaal gemaakt voor kinderen en iedereen
die met kinderen leeft en/of werkt. Het spel is te gebruiken door iedereen
in de leeftijd vanaf 6 jaar. Het spel is tevens ook heel goed inzetbaar in
teams.
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Gebruik
Het Complimentenspel is op verschillende manieren in te zetten.
Je kunt het spel gebruiken bij:

•
•
•

individuele momenten met een kind
gezinsmomenten
groepsbegeleiding in een groep of klas

Je kunt het Complimentenspel gebruiken met
•
•
•
•
•
•

een of meerdere kinderen
broer(s)+ zus(sen) onderling
ouder(s) + kind(eren)
klassen/ groepen
teams/ collega’s
vrienden en vriendinnen

©©
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EEN PAAr TIPS
Voordat je aan de slag gaat met het Complimentenspel is het belangrijk
om stil te staan bij de voorwaarden van een goed compliment.
Complimenten zijn er in allerlei soorten en maten.
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Geef het compliment vanuit je hart.
Geef een compliment over iets dat je waardeert, bewondert.
Zorg dat het compliment positief geformuleerd is.
Geef een specifiek en concreet compliment; hoe concreter hoe beter.
Zorg dat het compliment speciaal voor die ene persoon is; maak het
compliment individueel en persoonlijk. Dit doe je door het compliment
aan te vullen met een voorbeeld of situatie te noemen waarbij je dit
opviel.
Geef het compliment vanuit een ik-boodschap. Dit doe je door “ik
vind” te gebruiken.
Let op je toon en laat het compliment oprecht en welgemeend klinken.

©
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En in welke stappen geef je een compliment?
1.
2.
3.
4.
5.

Maak contact; loop naar iemand toe, ga op gelijke hoogte zitten, zorg
voor (oog)contact.
Begin met een waarderende zin, bijvoorbeeld “ik vind het fijn dat je…”
Benoem het gedrag, dat wat je ziet, de inzet/inspanning.
(Formuleer dit altijd positief!)
Geef aan wat je hieraan waardeert, wat het effect is van zijn/haar
gedrag.
Maak dit eventueel helder met een voorbeeld.

Doorvragen voor extra verdieping
De spelleider kan doorvragen op gegeven complimenten als hij/zij denkt
dat dit iets toevoegt. Stel hierbij zoveel mogelijk open vragen, eventueel
afgewisseld met een enkele gesloten vraag.

Suggesties voor doorvragen?
•

•
•
•
•
•
•

wat maakt dat…
wat doet de ander…
waaraan merk je dat …
heb je een voorbeeld van een situatie, waaruit dit blijkt?
wanneer heb je dat ervaren?
hoe zie je dat?

©©
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Complimentenspel Autisme*
Het Complimentenspel Autisme is gemaakt voor kinderen met autisme
en iedereen die met deze kinderen werkt en leeft.
Het Complimentenspel voor kinderen met autisme bevat 80 kaartjes met
Unieke Complimenten. Dit spel helpt ouders, leerkrachten, begeleiders en
kinderen om te kijken naar de positieve kanten van kinderen met autisme.
Autisme wordt nog vaak gezien als negatief en vervelend. Wij ervaren
echter dat kinderen met autisme juist ook hele mooie, unieke
eigenschappen en kwaliteiten hebben. Met dit spel benadrukken we
deze sterke kanten.
We nodigen je uit om ook het positieve te zien en hopen dat dit steeds
meer naar de voorgrond zal treden.
Het Complimentenspel Autisme helpt hierbij.
Het doel van dit spel is dat deze kinderen op een speelse en ontspannen
manier voelen en ervaren dat zij helemaal goed zijn zoals zij zijn.
In onze maatschappij ervaren veel kinderen met autisme extra uitdagingen.
Dit spel bevat daarom tevens complimenten gericht op de inzet om
vaardigheden te leren.

9

©

www.complimentenspel.nl

Jouw positieve blik en feedback middels deze complimenten heeft mede
invloed op het zelfbeeld van deze kinderen. Het stimuleren van een
positief zelfbeeld is bij deze kinderen extra belangrijk omdat zij vaak
ervaren dat zij anders of niet goed genoeg zijn omdat het zo ingewikkeld
voor hen kan zijn om in de gevormde kaders te passen. Wij zijn van mening
dat ieder kind goed is zoals hij of zij is en willen dit uitdragen middels de
verschillende versies van het Complimentenspel.
Kinderen voelen zich gezien,
erkend en gewaardeerd dankzij een oprecht compliment.
Elk compliment is een positief teken van aandacht, een geschenk en
positieve bevestiging voor kinderen met autisme.
Het Complimentenspel zorgt voor plezier, positiviteit en zelfvertrouwen.

Allemaal Schitterende Sterren

*Verkrijgbaar op www.complimentenspel.nl of bol.com

©

10

Complimentenspel ADHD*
Het Complimentenspel ADHD is gemaakt voor kinderen met ADHD en
iedereen die met deze kinderen werkt en leeft. Dit spel helpt ouders,
leerkrachten, begeleiders en kinderen om te kijken naar de positieve kanten
van kinderen met ADHD.
Het Complimentenspel voor kinderen met ADHD bevat
80 kaartjes met Stoere, Speelse en Sprankelende Complimenten.
ADHD wordt nog vaak gezien als negatief en vervelend. Wij ervaren echter
dat kinderen met ADHD juist ook hele mooie, unieke eigenschappen en
kwaliteiten hebben. Met dit Complimentenspel, speciaal voor kinderen met
ADHD, benadrukken we deze sterke kanten.
Elk compliment is een positief teken van aandacht, erkenning en
bevestiging. Het doel van dit spel is dat deze kinderen voelen en ervaren dat
zij helemaal goed zijn zoals zij zijn. Vanuit dit gevoel van vertrouwen is het
mogelijk om hun talenten te ontwikkelen.
We nodigen je uit om ook het positieve te zien en hopen dat dit steeds meer
naar de voorgrond zal treden. Jouw positieve blik en feedback middels deze
complimenten heeft mede invloed op het zelfbeeld van deze kinderen.
Het stimuleren van een positief zelfbeeld is
bij deze kinderen extra belangrijk omdat zij
vaak horen en ervaren dat zij anders of niet
goed genoeg zijn. Wij zijn van mening dat
ieder kind goed is zoals hij of zij is en willen
dit uitdragen middels de verschillende versies
van het Complimentenspel.
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Kinderen voelen zich gezien, erkend en gewaardeerd
dankzij een oprecht compliment. Zij krijgen een lach op
hun gezicht, gaan stralen en sprankelen.
Het doel van dit Complimentenspel ADHD is dat kinderen met ADHD
voelen en ervaren dat zij helemaal goed zijn zoals zij zijn. Het is onze wens
dat ADHD niet als stoornis of gebrek maar juist als kwaliteit gezien wordt.
Het Complimentenspel zorgt voor plezier en zelfvertrouwen op een speelse
en ontspannen manier. Op een simpele en effectieve manier zorg je ervoor
dat een kind zich gezien en gewaardeerd voelt; gegarandeerd een stralende
lach, een positieve boost en een diep gevoel van dankbaarheid.

Geniet van deze snelle Jelles
en andere stuiterballen!

*Verkrijgbaar op www.complimentenspel.nl of bol.com
www.complimentenspel.nl
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WerkVOrMEN
Er zijn talloze ideeën en werkvormen te bedenken om het
Complimentenspel in te zetten. Je kunt de kaartjes op veel
verschillende manieren gebruiken. In deze download kun je een
aantal werkvormen vinden. Zodat jij dit dagelijks mee kunt nemen in de
opvoeding of je werk en mee helpt aan een sprankelende omgeving.
In het Complimenten Inspiratieboek hebben nog veel meer werkvormen,
spel ideeën en suggesties beschreven. Een praktisch en handzaam boek
waar je direct mee aan de slag kunt, thuis, op je werk, in de groep en
individueel. Op www.complimentenspel.nl/winkel kun je dit inspiratie
boek aanschaffen. Wanneer je de kortingscode “werkvormen-inspiratie”
gebruikt, krijg jij als complimenten fan 20% korting.
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werkvormen

Begin de dag met een compliment
Trek een compliment uit de stapel Complimentenkaarten en lees deze
voor.
Bespreek wat het compliment inhoudt. Vraag bijvoorbeeld welk gedrag
je moet laten zien om dit compliment te krijgen.
Zet het betreffende compliment die dag centraal en neem het mee de
dag in. Vraag kinderen om op te letten wanneer ze dit zien en dan het
compliment te geven.
Bespreek het compliment tussentijds en aan het einde van de dag nog
eens met elkaar en blik terug of jullie dit compliment vandaag hebben
kunnen geven en wanneer. Dit helpt om positiever te kijken naar alles
wat er gebeurt en aandacht te hebben voor de fijne momenten met
elkaar.

14
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Iedereen wordt verwend met een compliment
Leg alle kaartjes op z’n kop op een tafel voorin, in het klaslokaal.
Wijs een kind aan die een kaartje mag pakken.
Het kind pakt een kaartje en leest deze, voorin de klas, hardop voor.
Het kind brengt dit kaartje naar het kind waarbij dit (volgens hem/haar)
past en geeft het compliment aan het desbetreffende kind.
Als begeleider kun je eventueel doorvragen op het gegeven compliment.
Je kunt vragen stellen zoals:
“Wat maakt dat je dit compliment vindt passen bij (naam kind)?”
“Waaraan merk je dat?”
“Kun je uitleggen waarom (naam kind) dit compliment van je krijgt?”
Daarna mag het kind dat het compliment heeft ontvangen naar voren om
het volgende compliment te geven.
Ga door totdat iedereen minimaal één compliment heeft gekregen.
Het vraagt enige sturing en begeleiding om te zorgen dat iedereen in de
groep een compliment krijgt. Stimuleer ook de kinderen om hier bij te
helpen en te kijken naar de kinderen die nog geen kaartje op hun tafel
hebben.

Tip??
Als bijna iedereen een compliment heeft, zijn er nog enkele
kinderen over die geen compliment hebben gekregen.
Op dit moment kun je enkele complimenten open leggen
en het kind voorin de klas vragen om een compliment te kiezen
die specifiek past bij een bepaald kind.

15
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Variatie?
Leg alle kaartjes open op een tafel voorin de klas
laat de kinderen om de beurt een compliment kiezen om vervolgens
aan iemand te geven die nog geen compliment gehad heeft.

Variatie
Leg alle kaartjes open op een tafel voorin de klas
Laat de kinderen om de beurt een kind kiezen voor wie zij een
compliment uitzoeken om deze vervolgens ook te geven.

www.complimentenspel.nl
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Complimentenkring
Ga allemaal in een kring zitten.
Leg de complimenten uit het Complimentenspel open in het midden van
de kring.
Laat iedereen een compliment uitzoeken voor het kind links naast hen.
Geef de complimenten om de beurt klassikaal. Ga met de klok mee, totdat
iedereen aan de beurt is geweest.

Tip??
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Stralend zonnetje
Zet één kind in het zonnetje.
Laat alle andere kinderen uit de klas een compliment kiezen voor het
betreffende kind.
De kinderen kunnen het compliment om de beurt geven. Je kunt er voor
kiezen om de kinderen ook te laten vertellen waarom ze dit compliment
hebben gekozen.
Het is leuk om de gegeven complimenten op te schrijven op het digibord.
Je kunt dan een foto of print-screen maken van al deze mooie
complimenten, met daarbij natuurlijk het kind als stralend middelpunt.
Deze foto is een mooi en bijzonder aandenken voor het stralend zonnetje,
hij of zij zal dit vast heel trots thuis laten zien. De foto’s kunnen ook
opgehangen worden in de klas.
Houd bij wie er aan de beurt is geweest, zodat in de loop van het schooljaar
ieder kind als stralend zonnetje aan de beurt komt.

www.complimentenspel.nl
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Zomaar: Een compliment op een onverwacht moment
Verras een kind met een onverwacht compliment. Dit zorgt zeker voor
een lach op het gezicht van het kind!

Enkele tips ideeen voor ouders:
•
•
•
•
•

Leg een compliment op het kussen, voordat je kind naar bed gaat
Doe een compliment in de broodtrommel
Geef een compliment mee in de tas naar kamp
Stop een compliment tussen de agenda van je kind
Doe een compliment op de post en richt deze aan je kind.

Enkele tips ideeen voor leerkrachten:
•
•
•
•

?

Leg bij binnenkomst, op de tafel van alle kinderen een
persoonlijk compliment. Bijvoorbeeld na het buiten spelen.
Geef tijdens/na het werken een compliment over het gedrag wat
je bij het werkmoment zag.
Geef bij opvallend of positief gedrag een kaartje met het
compliment wat hier bij past.
Geef aan het einde van de dag vijf complimentjes aan willekeurige
kinderen uit de klas.

Tip
We hebben ook leuke ansichtkaarten,
deze zijn te vinden in de webshop:

www.complimentenspel.nl/winkel
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Positieve Dag Afsluiting
•

Sluit elke dag positief af.

•

Benoem bijvoorbeeld 5 dingen die goed gingen.

•

Schrijf ze op een post-it en hang ze op. Via de webshop
hebben we hele leuke complimenten post its beschikbaar.
www.complimentenspel.nl/winkel

•

Wanneer je dit doet, gaan de kinderen en jij als leerkracht
met een positief gevoel naar huis. Ook op dagen dat het
allemaal niet zo lekker liep, zijn er altijd positieve dingen te
vinden. De kinderen kunnen je hier vast bij helpen.

www.complimentenspel.nl
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Samen stoer
Maak tweetallen.
Beide kinderen pakken 5 complimenten van de stapel en houden
deze voor zich vast.
De tweetallen mogen een compliment uitzoeken voor elkaar en
bekijken in hun 5 kaarten welke goed past bij het kind tegenover
hen.
Geef tijd en ruimte om uit te wisselen welk compliment er
uitgekozen is voor de ander en laat de kinderen aan elkaar
uitleggen waarom dit past.
De tweetallen kunnen zo vaak het past wisselen en voorbeelden
bedenken bij situaties.
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Geef een compliment cadeau
Zoek een compliment die past bij iemand die je graag in het
zonnetje wilt zetten. Geef het compliment als je bij diegene op
visite gaat of maak er een mooie tekening/ kaart van en stuur deze
op.

Tip??
We hebben ook leuke ansichtkaarten,
deze zijn te vinden in de webshop

www.complimentenspel.nl/winkel

www.complimentenspel.nl
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Blij naar huis
Sluit een persoonlijk een-op-een gesprek af door een
bijpassend compliment uit te zoeken voor het betreffende kind.
Schrijf deze eventueel op een mooie kaart
om mee te geven naar huis.
Je kunt hier ook het complimenten notitie blok voor
gebruiken www.complimentenspel.nl/winkel.
Deze is heel geschikt om je positieve woorden op
te schrijven en daarmee het compliment éxtra te
bekrachtigen en te verankeren.

www.complimentenspel.nl
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Complimenten in the pocket
De waarderende woorden van anderen hebben een diep en groots
effect.De menselijke behoefte aan erkenning zit diepgeworteld.
Complimenten dragen bij aan deze behoefte; hierdoor voelen en
ervaren we dat we erbij horen en ertoe doen.
Veel mensen vinden het tegelijkertijd ook lastig om complimenten
écht te ontvangen. En als het al lukt om een compliment in
ontvangst te nemen, hoe zorg je ervoor dat dit beklijft en wordt
geïnternaliseerd?
“Mijn Complimentenboek” is hierin een super effectief hulpmiddel.
Door gebruik te maken van dit Complimentenboek kun je de
prachtige complimenten die je hebt ontvangen (laten) opschrijven
en nog regelmatig terug lezen. Hierdoor wordt het steeds meer
eigen en krijg je meer geloof in al deze waardevolle talenten,
vaardigheden en eigenschappen van jezelf.
De waardevolle en waarderende woorden van anderen richting jou
krijgen een mooie, speciale plek in jouw eigen complimentenboek.
Je kunt je ouders, broers/zussen, opa’s/oma’s, juf/meester, vrienden
en vriendinnen vragen om een compliment voor je op te schrijven.
Vraag hen op te schrijven wat ze bijzonder aan jou vinden en wat ze
in jou waarderen.

Juist om wie je bent.
Want jij bent helemaal goed zoals je bent.

24
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Dit complimentenboek is bedoeld om dichtbij je te houden;
wat dacht je van een plek in je tas, jas- of broekzak.
Koester het.
Dit boek is een waardevol anker voor jou. Dit wordt jouw
verzameling van lieve woorden speciaal voor jou; dat geeft kracht,
vertrouwen, positieve energie en motivatie.
Je kunt het er elk moment bij pakken om in te schrijven of in te laten
schrijven.Én je kunt het er ook altijd weer bij pakken wanneer je even
die extra boost nodig hebt om je weer sterk en krachtig te voelen.
Via www.complimentenspel.nl/winkel kun je
“mijn Complimentenboek” bestellen.

Een klein boekje, met groots effect!

www.complimentenspel.nl

25

Plak complimenten met liefde
Iets waar al jaren om gevraagd wordt én wat nu we nu eindelijk
hebben ontwikkeld;

Complimenten stickers!

Prachtige stickers met daarop mooie complimenten.
Complimenten die de groeimindset stimuleren, complimenten die
het zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroten en nog een stickervel om
van te stralen. Superleuk!
Maar wat kun je hier nou mee?
Hoe kun je het gebruiken?
Je kunt complimenten op elk moment geven en een kleurige
verrassing of bekrachtiging laten zijn voor de ontvanger. Deze
stickers zijn daar ook perfect voor.
Je kunt dit gebruiken;
•
•
•

Bij het nakijken van een werkje
Op het rapport
Aan het einde van de schooldag door een compliment op te
plakken en mee naar huis te nemen

•
•
•

Op de spiegel
Op de broodtrommel
Op een kaart of envelop

•
•
•

In mijn Complimentenboek
Op je eigen complimenten poster
In je foto album etc.

26

werkvormen

Het is heerlijk als iemand je laat weten dat je gewaardeerd wordt en
je vertelt dat je veel voor hem/haar betekent.
En het is óók heerlijk om de ander te laten weten dat je hem/haar
waardeert, bijvoorbeeld als diegene een bijzondere prestatie heeft
geleverd.

Complimenten zijn als cadeautjes,
net als deze mooie stickers.
Bestellen kan via
www.complimentenspel.nl/winkel

www.complimentenspel.nl
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Lezingen en Workshops
Ben je er klaar voor om nog verder geïnspireerd te worden?
We geven met veel plezier workshops en lezingen waarin we
nog dieper in gaan op de theorie en praktijk met betrekking tot
complimenten.
Complimenten… we kunnen hier wel uren over vertellen.
Het lijkt zo simpel, maar er is zo veel om rekening mee te
houden. Wat is de kracht van complimenten? Wanneer werkt een
compliment averechts? Waar voldoet een goed compliment aan?
Wanneer en op welke manier stimuleer je de groei-mindset?
Het zijn allemaal onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens
een lezing of workshop.

Neem vrijblijvend contact op en laat ons
weten wat je wensen zijn! We denken
graag met je mee, al onze workshops en
lezingen worden op maat gemaakt en
aangepast aan jouw wensen.

©©
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We geven hier enkele voorbeelden van de mogelijkheden
Workshop: Complimenten in de opvoeding
Als ouder speel je een hele belangrijke rol spelen bij het
stimuleren van zelfvertrouwen en het zelfbeeld van je kind. Het
Complimentenspel helpt om veiligheid en een prettige sfeer te
creëren. Aandacht voor elkaar in de kleine dagelijkse momenten,
met elkaar leven en elkaar echt zien is waardevol en belangrijk.
Wij laten je zien hoe en geven antwoord op vragen zoals;
Hoe kun je complimenten gebruiken tijdens de opvoeding?
Op welke manier zet je dit effectief in en wordt het gewenste gedrag
versterkt? Met welke woorden help je jouw kind (op)groeien?
Je gaat de deur uit met veel praktische tips, handvatten en ideeën
waar jij als ouder direct mee aan de slag kunt.

Workshop: De kracht van Complimenten.
Complimenten geven en ontvangen is natuurlijk vooral leuk. Maar
hoe zet je het nu in? In je coachpraktijk, in de klas, thuis of in andere
situaties. We bieden een prachtig gevarieerd en ervaringsgericht
programma waarin je geïnspireerd wordt om het Complimentenspel
op veel verschillende manieren in te zetten. We gaan echt hands-on
aan de slag met complimenten werkvormen, je experimenteert met
verschillende mogelijkheden om het in te zetten en ervaart wat het
werken met complimenten kan betekenen.
Na deze workshop heb je helder wat bij jou past en weet je te
variëren met het spel waardoor het keer op keer weer een feest
is om het Complimentenspel in te zetten.

www.complimentenspel.nl

Workshop: Complimenten en de effecten in de groep
Deze workshop is speciaal voor leerkrachten. Als leerkracht
kun je een hele belangrijke rol spelen bij het stimuleren van het
gebruik van complimenten in de klas. Tijdens deze workshop krijg
je gerichte psycho-educatie en theorie rondom het gebruik van
complimenten om dit gedegen in te zetten in de klas.
Wij leren je hoe je het gebruik van complimenten structureel
in kan zetten én we laten je een plan maken om dit ook echt
uit te voeren gedurende het schooljaar. Wij geven antwoord op
al je vragen, denken met je mee en zorgen ervoor dat je volop
geïnspireerd en met zelfvertrouwen aan de slag gaat met het
Complimentenspel in je lesprogramma. Tijdens deze workshop
krijg je veel praktische tips en werkvormen waar je als leerkracht
meteen mee aan de slag kunt gaan.
Na deze workshop ben je in staat om de groepsdynamiek positief
te beïnvloeden en te sturen, en daarmee een te gekke klas te
vormen!
Deze workshop is heel goed geschikt voor teamdagen of
studiedagen en kan op locatie plaatsvinden.

©©
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Wil je meer inspiratie?
In het Complimenten Inspiratie boek staan 30 werkvormen
beschreven waar je nóg meer inspiratie en complimenten
plezier mee beleeft.
Bestellen kan via onze webshop www.complimentenspel.nl/winkel
Als Complimentenfan krijg jij een kortingscode:
Als je “werkvormen-inspiratie” invult bij je bestelling krijg je
20% korting op het Complimenten Inspiratie boek
Op de site www.complimentenspel.nl staan nog meer toffe
downloads en complimenten producten voor je klaar.
Tevens willen we je uitdagen om je eigen creativiteit
te gebruiken en ideeën en werkvormen rondom
de complimenten te bedenken.
Heb je zelf een leuk idee, dat je wilt delen met andere
ouders en/of vakgenoten? We zouden het ontzettend leuk
vinden als je dit aan ons laat weten zodat we met elkaar
de wereld een stukje complimenteuzer en positiever maken!
Mail dit naar
info@complimentenspel.nl

www.complimentenspel.nl
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Contact gegevens
Idee en ontwerp:
Manon Ende & Daphne Hoogendoorn
www.complimentenspel.nl
info@complimentenspel.nl

www.complimentenspel.nl
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Alle Producten in de winkel
Bestellen kan via onze webshop www.complimentenspel.nl/winkel
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