
Q79 Groepsdynamiek in het PO - Barry
RedekerHoe beoordeelt u deze lezing?

Beantwoord: 41 Overgeslagen: 360
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Q80 Eventueel uw commentaar:
Beantwoord: 16 Overgeslagen: 385

# Reacties Datum

1 Goede levendige voorbeelden 3-10-2016 16:42

2 Erg bruikbare informatie. Goede wisselwerking spreker-publiek. Inzet publiek! Jammer dat er te weinig
"spionnenspellen" aanwezig waren voor het publiek.

24-9-2016 8:47

3 Het was nu wel veel te warm in de zaal. er was echt gebrek aan zuurstof. ik kreeg er hoofdpijn van. 20-9-2016 9:34

4 Super praktisch waar ik in mijn groep gelijk wat mee kan. Ook het boek meegenomen. 20-9-2016 9:00

5 Al de fases van de groepsdynamica ken ik wel. Hij bracht het wel heel goed en ik heb ook andere werkvormen
langs zien komen.

19-9-2016 18:01

6 Informatief, inspirerend en zeer praktisch. Fijn! 19-9-2016 9:11

7 Duidelijk praktijk voorbeelden. Veel handvatten. Jonge enthousiaste spreker. Jammer dat er te weinig hand outs
waren.

19-9-2016 9:00

8 Waardevol voor de dagelijkse praktijk. Deze deel ik zeker met al mijn collega's. 18-9-2016 21:36

9 Geweldige presentatie. Jammer dat de A4-tjes die uitgedeeld werden na afloop onvoldoende op voorraad was.
Wanneer je achterin zat, zoals ik, kon je het wel vergeten.

18-9-2016 19:46

10 ik ben de volgende dag al met enkele suggesties begonnen. Dat geeft al aan hoe inspirerend het was. 18-9-2016 12:55

11 Goede presentatie met bruikbare voorbeelden 16-9-2016 22:41

12 Erg interactief. Goede combi theorie praktijk 16-9-2016 15:33

13 Interessant, enthousiast gebracht, maar niet heel vernieuwend. 16-9-2016 14:44

14 Zeer bruikbaar in praktijk. Enthousiast en afwisselende presentatie 16-9-2016 14:24

15 Goed verhaal. Heel fijn dat hij een praktijkmens is; dat hij echt weet waar hij het over heeft. De lezing was
afwisselend. Altijd prettig om te luisteren naar iemand met passie. Ik heb de volgende dag gelijkt een van zijn
oefeningen in de praktijk gebracht. Top!

16-9-2016 13:54

16 Goede presentatie, leuke praktische voorbeelden, inhoudelijk top! 16-9-2016 13:43
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