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Perfect hoe je steeds schakelt tussen vertellen en interactie. Ik heb hem achteraf teruggekeken en er 
veel van opgestoken. 
5-11-2020 14:10 
Heel waardevol! Bedankt! Het zou ook een inspirerende/helpende lezing kunnen zijn voor ouders die 
deelnemen aan een OT gesprek. Met de vraag: wat wordt er nu van mij als ouder verwacht? Hoever 
mag ik gaan als ouder met het geven van adviezen aan de leerkracht? Etc. 
3-11-2020 21:43 
De inhoud is me uit mijn hart gegrepen Er is altijd groei; denken in mogelijkheden: wat kan er wel, wat 
gaat er wel goed  
3-11-2020 21:41 
Heel hartelijk bedankt voor deze mooie, interessante en waardevolle avond! 
3-11-2020 21:41 
het was heel praktisch: een eyeopener 
3-11-2020 21:41 
Fijn om zoveel praktische en toepasbare informatie te krijgen, bedankt! 
3-11-2020 21:39 
Ontzettend leerzaam en een boeiende manier van overbrengen. Complimenten om zo lang via beeld 
de aandacht vast te houden!! 
3-11-2020 21:39 
Helder, praktisch, inspirerend! Dank je wel! 
3-11-2020 21:38 
Het was echt heel erg interessant! Fijn dat we dit konden volgen. Ik vond het zelf een heel prettig 
tempo van door de stof heen gaan. Aan de hand van de uitnodiging had ik zelf niet zoveel interesse, 
maar ik ben heel, heel erg blij dat ik toch ben aangesloten (na al een studiedag op school). 
3-11-2020 21:38 
Interessant webinar!! 
3-11-2020 21:36 
Praktisch en gelijk toepasbaar 
3-11-2020 21:36 
Heel erg bedankt voor je inspirerende verhaal. Het zet aan denken en maakt dat ik me als IB nog 
bewuster ben van de rol van het kind, ouders en leerkracht. 
3-11-2020 21:36 
Veel geleerd! Bedankt voor je bevlogenheid. 
3-11-2020 21:35 
Razend enthousiast over je onderwerp, dankjewel! Zo krijg je mensen toch mee via een scherm, heel 
tof! Wel heel snel en heel veel info in korte tijd. Soms ging het wel vlug. Bedankt voor handouts, kan ik 
het nog eens teruglezen. 
3-11-2020 21:35 
Heel mooi, ook de manier waarop dit toch kon doorgaan in deze tijd! 
3-11-2020 21:35 
Ik vond het inspirerend en verrassend wat deze vorm van lezing opleverd. 
3-11-2020 21:35 
Ik vond dat je het prettig en inspirerend bracht! Ga zo door met je positieve insteek en je manier van 
bekrachtigen van wie een kind is!! 
3-11-2020 21:34 
Super! Heel veel herkenbare "dingen". Zet tot denken! 
3-11-2020 21:34 
Ga zo door, je bent een topper! 
3-11-2020 21:34 
Duidelijke en bruikbare informatie 
3-11-2020 21:34 
Hartelijk dank! Erg leerzaam 
3-11-2020 21:34 
Heel erg bedankt voor dit boeiende Webinar. Ik heb er veel van opgestoken! 
3-11-2020 21:34 
Genoten van je manier van presenteren: vlot, humoristisch. Ga zo door! 
3-11-2020 21:34 
Super gedaan! Ik heb veel geleerd! 
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