“Een getrainde stem zorgt voor
meer flexibiliteit en energie in
de klas.”

Bijna 1 op de 5 leerkrachten zegt door
stemproblemen zelfs niet optimaal te kunnen
functioneren voor de klas. Hét onderwerp om
jouw docententeam bijscholing aan te bieden.

STEMTRAINING VOOR
LEERKRACHTEN

Inzicht bieden in de werking van de stem?

Via ons online platform
De stem voldoende verzorgen en de
belastbaarheid ervan verhogen?
24/7 toegankelijk, dynamisch en overzichtelijk
Makkelijk in gebruik via laptop en smartphone
Video, audio, presentaties en uitgeschreven
oefeningen
Gecreëerd vanuit jarenlange ervaring in het
behandelen van leerkrachten met stemproblemen

https://www.stempraktijkantwerpen.be

De stem op een ergonomische manier gebruiken
tijdens het lesgeven om stemvermoeidheid aan
het eind van de dag te voorkomen?

Het online platform biedt antwoord op al deze vragen.

+32 495 19 13 72

stempraktijkantwerpen@gmail.com

Is er vanuit uw school interesse in
real live workshops? Ontdek meer
informatie hier!

Online workshops
We bieden 3 onderwerpen aan via ons online
leerplatform:
Stempreventie

Real live workshop

Stemtechniek
Stressreductie
Voor de online workshop kies je altijd een pakket
waarbij alle 3 de onderwerpen inzitten. Toegang tot
aparte onderdelen kan enkel op aanvraag.

We bieden 3 onderwerpen aan in een live workshop op
school:
Stempreventie (1,5u)
Stemtechniek (1,5u)
Stressreductie (1u)

Hoe gaat het in zijn werk?
Je koopt een aantal accounts aan. Deze accounts krijgen
een jaar toegang tot het online leerplatform.
Het leerplatform bestaat uit documenten, oefeningen,
presentaties, ingesproken audio's en video's.

De groep bestaat maximaal uit
12 leerkrachten zodat er individuele
feedback kan gegeven worden.

Elke account krijgt ook 15 minuten individuele feedback
zodat er groei en terugkoppeling mogelijk is voor elke
individuele docent.

Je kan dus een workshop van 1,5u aanvragen
maar ook eentje van 4u waarmee de
docenten zich kunnen verdiepen in hun
stemgebruik en algemeen welbevinden.

Tarieven voor online leerplatform

5 accounts kosten 250 euro*
10 accounts kosten 450 euro*
15 accounts kosten 650 euro*
20 accounts kosten 800 euro*
Vanaf meer dan 20 accounts bespreken we een specifieke
prijs voor uw school.
*Deze prijzen zijn exclusief BTW.

https://www.stempraktijkantwerpen.be

€

Per uur is het 100 euro exclusief BTW. Op dit
moment zijn wij een kleine onderneming en
niet BTW-plichtig.

+32 495 19 13 72

stempraktijkantwerpen@gmail.com

