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Zo en we zijn er weer. Weer een dag cursus,maar nu ben ik er live bij en zie de
cursisten eindelijk. Elke keer als ze mij bellen voor de evaluatie vragen ze wanneer
ik kom en vandaag ben ik er. We starten weer met hoe iedereen er bij zit en wat
we  vorige week hebben gedaan.

Krachtenprofiel

Het krachtprofiel is om jezelf beter in kaart te brengen. En dat je zelf beter leert
presenteren in en aan de groep.

1. Wie ben ik?

Ik ben Miranda en ik ben ervaringsdeskundige van Cello.

2. Wat heb ik?

Heel veel liefde voor paarden en voor familie en vrienden.

3. Wat weet ik?

Dat ik graag anderen help. Maar!!!! dat ik ook echt aan mezelf moet denken, want
ik vergeet mezelf vaak.

4. Wat kan ik?

Ik kan heel goed knutselen en als ze me iets vragen voor iedereen dan verzin ik ze
zo en natuurlijk deze blog schrijven.

5. Wie ken ik?

Mijn ouders, vrienden de kerkgemeenschap waar ik bij zit en natuurlijk mijn
collega's van werk en de paarden van de manege waar ik werk.



6. Wat wil ik?

Ik zou ooit heel graag willen paardrijden op een fries paard in de duinen en op het
strand

Dit zijn de vragen die onze cursisten moeten invullen in het profiel dat ze hebben
gekregen. Ik heb vandaag ook mee gedaan en hem ingevuld. En hierboven kan je
dus mijn profiel lezen.

Even een pauze met suikerbrood en krentenbrood. Ik vind ze allebei erg lekker. De
rest vond ze allebei ook erg lekker, maar het suikerbrood werd toch wel nummer 1
die vonden ze het allerlekkerst.

Complimentendouche

Een complimentendouche klinkt raar, maar het is eigenlijk heel leuk en mooi.
Iedereen krijgt een vel met een hartje er op en iedereen moet aan elkaar een
compliment geven. Je gaat in het midden staan en je houdt je vel met het hartje
omhoog en iedereen zegt dan iets liefs over die persoon, een compliment, een
kwaliteit of een eigenschap over die persoon. Op mijn hartje staat bijvoorbeeld:
Lief, gelovig, gezellig, blij dat ik er bij ben, goed in blogs schrijven, behulpzaam,
meelevend, dierenvriend, dapper, kritisch, eerlijk. En zo staan er bij iedereen
allerlei dingen op.



Pauze en de schijf van vijf

Lekker een middag pauze gehouden, met muziek erbij en lekker buiten gezeten.
Maar ook weer gauw weer naar binnen; het was erg warm.

De schijf van 5 besproken: wat iedereen heeft gegeten en waar dat in schijf past.
Maar bijvoorbeeld chocopasta die staat niet in de schijf van 5, maar er is een
speciaal stukje schijf gemaakt door 1 van de cursisten waar dan de wat
ongezonde dingen in staan. Want in de originele schijf staan alleen de gezonde
dingen; dus vandaar het stukje extra schijf.

Q en A spel

Dit is een spel waarbij er met een dobbelsteen wordt gegooid en er allemaal
kaartjes zijn met verschillende kleuren waar je de kleur moet pakken die je gooit.
Op die kaartjes staan allemaal vragen, waar wij dan allemaal om de beurt een
antwoord op geven. Mijn vraag was: In welke sport wil je uitblinken? Nou dat is
voor mij niet moeilijk: de paardensport natuurlijk en dan meer naar het springen
en cross. Dat is springen met elementen vanuit de natuur.

Evaluatie

Het was vandaag weer een geslaagde dag, die snel voorbij ging. Veel leuke
opdrachten gedaan. Sommigen vonden wel het hart een beetje lastig, maar
iedereen heeft het wel gedaan en vond het ook leuk. Ik zelf vond het heel leuk dat
ik er nu bij was. Wie weet kan ik er nog en keer bij zijn als iedereen er is. Maar het
was weer heel leuk vandaag.


