
 
 

 
 

 
 
 

 

Aan : de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 1 

   

Putten, 18 mei 2021 

   

Betreft:          faalangstreductietraining 

  

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 

Binnen Groevenbeek locatie Putten bieden we ieder jaar een 
faalangstreductietraining aan, aan de leerlingen van leerjaar 1. 
 

Faalangst is iets wat wij allemaal hebben, maar waarschijnlijk hebben wij deels 
een manier gevonden om ermee om te gaan. Mocht dit niet het geval zijn bij 
uw/zoon dochter dan zou de training daarbij kunnen helpen. 
 

Faalangst is de angst om te falen.  

Angst om fouten te maken, bang om te mislukken, niet te voldoen aan de 
verwachtingen van ouders, docenten, klasgenoten, of niet te kunnen voldoen aan 
je eigen verwachtingen.  

Iets niet goed te doen in situaties waarin je beoordeeld wordt of waarin je jezelf 
beoordeelt.   

  
Drie vormen van faalangst:  

• Cognitieve faalangst (denk aan toetsen, het leren voor een toets, spreekbeurt, 

krijgen van een cijfer, wel of niet over naar de volgende klas)  

• Motorische faalangst  (gym, techniek, beeldende vorming)  

• Sociale faalangst (in de klas, in de aula op een feestje, wat vinden anderen van 

mij? Wat vinden ze van mij, als ik iets fout doe of iets vergeet?)  

 

Dit kan zich uiten in:  

• Lichamelijke klachten (hoofdpijn, zweten, sneller ademhalen), behoefte aan 

feedback (doe ik het wel goed?), negatief zelfbeeld, 

• perfectionistisch, werk uitstellen, teruggetrokken gedrag tot clownesk gedrag, 

spijbelen, geen vragen stellen, oogcontact vermijden  
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 Wanneer komt een leerling in aanmerking?  
• Signalen van ouders  

• Signalen van de mentor/ docenten  

 

N.a.v. deze signalen volgt er een gesprekje met de leerling  

  

Hoe ziet de training eruit?  
• &pm;4 keer, in een groepje, er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden 

met het rooster van de leerling. 

• Betrokkenheid (evaluatie moment) en toestemming van ouders is vereist  

• Tijdens de trainingen worden er oefeningen gedaan.   

  

Doel van de training is, dat leerlingen een manier gaan vinden, om beter te leren 
omgaan met hun faalangst. We kunnen het niet wegnemen.  
  

Opgeven van uw zoon/ dochter, vragen of even persoonlijk contact? Dan kunt u 
terecht via de mail: 

• Meneer de Jong:          jgl@groevenbeek.nl 

• Mevrouw Lozeman:      lnm@groevenbeek.nl 

  

Met vriendelijke groet, 
 
G.H. van den Pol – Schipper, teamleider onderbouw 
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