Video opname 3 juni 2019 Selma Heldens
Instructie
1.Ik geef aandacht aan het zitten. ik geef aan dat ogen gesloten kunnen worden of eventueel half gesloten. Daarnaast ligt de focus in eerste instantie om het stil te laten worden. Daarbij benoem ik niets over de zijnsmodus i.t.t. doemodus. ook wordt er niets benoemd over het ervaren of omgang met pijn, etc.

Belichaming en relationele componenten
2. De problemen die zich voordoen: een paar leerlingen (3) vinden het moeilijk om zich af te sluiten. Ze maken geluiden, zoeken contact met elkaar en geven soms hardop antwoord op de vragen die ik stel. Ik probeer daar in mijn verhaal op te reageren door te zeggen: "probeer het voor jezelf te houden" of  "probeer in stilte/ in je hoofd antwoord te geven". Daarnaast zoek ik oogcontact met de leerlingen die zich moeilijk af kunnen sluiten zodat ze weten dat ik het gedrag wel opmerk.
3. Ik probeer in het moment te blijven en van daaruit te reageren op de leerlingen die geluiden maken maar daarnaast probeer ik ook gewoon door te gaan en daardoor ook me vooral te richten op de leerlingen die wel meedoen.
4. Houdingselementen: 
Zonder streven. Ik merk dat mijn streven toch wel is om te bereiken dat iedereen meedoet. Daar ben ik dan toch nog te veel mee bezig.
Geduld. In mijn woorden hoor ik geduld maar als ik kijk naar mijn ogen die heen en weer gaan zie ik ook het ongeduld. Het liefst wilde ik ze tot de orde roepen. 
Vertrouwen. Bij deze groep (laag niveau, weinig concentratie, weinig motivatie om mee te doen bij een paar) merk ik dat ik nog niet het vertrouwen heb dat ik iedereen mee kan krijgen.
Acceptatie. Aan de ene kant vond ik het knap van mezelf dat ik ook wel accepteerde dat er geluid was. Meestal reageer ik daar toch op met stemverheffing. Deze keer besloot ik om daar in woord niet te veel aandacht aan te geven.
Loslaten. Zie boven. Dat een aantal niet volledig meededen heb ik geprobeerd los te laten. Vooral in het tweede deel lukt me dat veel beter. Dan merk ik ook dat er meer rust komt in de groep.
Open houding. In lichaamstaal heb ik een open houding. 
5. Ik probeer compassioneel leiderschap te tonen maar vind dit heel lastig. Hoe blijf je vriendelijk en rustig in houding en taal terwijl je wel probeert de groep aan de hand te nemen?

Begeleiding
6. Ik ben tevreden over het tempo en de flow. Soms zou ik iets sneller kunnen gaan, soms juist niet.
7. van moment tot moment focus: ik blijf gefocust en probeer ondanks de onrust toch in het moment te blijven.
8. Taalgebruik: ik gebruik vaak bez. voornaamwoorden of woorden zoals "even" of "misschien".
9. Ik bied geen differentiatiemogelijkheden aan. 



