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Supervisie (mid)week in de Algarve

Niets moet en (vrijwel) alles mag…
Kom en ga op een dag die voor jou uitkomt. Blijf zo lang als jij wilt.
De supervisie telt mee voor je Practicum, maar je kunt ook extra supervisie krijgen.
Je kunt kiezen voor één of meer ochtenden. Het toeristisch / actieve middagprogramma is
niet verplicht, maar wel leuk! Neem je partner of collega mee, of kom lekker alleen.
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Wat kun je verwachten?
“Theraplay dimensies” afgestemd op jouw behoefte!
Structuur:
• Overnachtingen op basis van halfpension.
• Elke ochtend supervisie, elke middag op pad, zonder verplichting.
• ‘Corona-geld-terug-garantie’ als we niet naar Portugal kunnen.
Betrokkenheid:
• Altijd iemand om op terug te vallen als dat nodig is, maar wel met
de vrijheid om je tijd zo in te vullen als jij zelf wilt.
• Gezelligheid van gelijkgestemde collega’s, maar wel je eigen
kamer om je terug te trekken.
Verzorging:
• Luxe, rustige B&B met groot zwembad, mooie kamers met
heerlijke bedden.
• Vers gemaakt ontbijt en gezonde en gevarieerde diners
inbegrepen.
• Bar/receptie open van 8.00 tot 21.00 voor lunch, koffie, cocktails
etc…
• Op verzoek: haal- en brengservice van en naar het vliegveld.
Uitdaging:
• Kom alleen of neem je partner/ vriend of vriendin mee.
• Je boekt zelf je vlucht.

bettie@theraplay.nl

26 sept-2 oktober
Prijs p.p.p.n
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Garden Suite 2 personen
1 persoon

77,5
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Appartement 2 personen
1 persoon
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Comfort
Room

2

Aantal nachten ( min. 2)
3
4
5

6
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De supervisie:
Afhankelijk van de inbreng van de deelnemers hebben we ’s ochtends 2 a 3 sessies om te
bespreken. Als jij iets inbrengt, kan dit meetellen voor je Practicum: als ‘inbreng’ in een
terugkomdag of als individuele supervisie. Het meekijken en meedenken met de anderen
telt natuurlijk ook als ‘toehoorder’. Als je nog supervisie tegoed hebt vanuit het Practicum,
dan hoef je niets te betalen voor de supervisie (dat heb je al gedaan -;). Je kunt ook
meedoen als je behoefte hebt aan extra supervisie, bijvoorbeeld ter voorbereiding op je
Midterm of Final Exam, of als je een MIM hebt die je wilt bespreken.
Wil je individuele supervisie, dan kijken we naar een moment waarop dit uitkomt,
bijvoorbeeld aan het eind van de middag.
Tijd voor jezelf:
Hier gaat het vooral om deze week. Jij bepaalt zelf wat je nodig hebt in deze week… voor de
een is dat het afmaken van dat verslag, voor de ander het brainstormen over het beginnen
van een eigen praktijk, voor de ander vooral even ontspannen en afstand nemen van de
dagelijkse beslommeringen. Dat betekent ook dat je deelneemt aan de supervisieochtenden
als jij dat wilt… je hoeft niet elke dag te volgen, sterker nog je hoeft zelfs niet een hele week
te blijven…
Samenvattend:
• Mogelijkheid om deel te nemen aan 4 terugkomochtenden (di t/m vrij). Van jou
verwachten we tenminste 1 x inbreng, maar heb je meer dan kan dat ook, zowel in
tijdens de terugkomdag als individueel.
• Verblijf van 3-6 nachten (incl. ontbijt, lunch, diner), tussen 26 september en 2
oktober, met mogelijkheid om eerder te komen of langer te blijven.
Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar bettie@theraplay.nl en we kijken samen
naar de opties.
Groetjes Bettie Sleeuw
De Theraplay Academie

