Workshop
‘O n t m o e t j e k i n d’






Een héél andere kijk op kinderen dan je gewend bent.
De focus ligt op de omgang met je kind.
Waarom reageert mijn kind zoals het reageert.
Leren communiceren met je kind (Luisteren, Kijken, Spreken, Grenzen..).
Wat kan ik zélf doen om mijn kind te helpen met zijn of haar probleem.

INHOUD:

VOOR WIE:

VRAGEN:

Met zijn gedrag, probleem of
klacht vertelt een kind iets over
zijn omgeving.

Voor iedereen die met kinderen te
maken heeft: Ouders, Pleegouders,
Leraren, Pedagogen etc.

Wat doe ik als mijn kind
vervelend is, niet luistert of geen
grenzen accepteert?

Het is niet gemakkelijk om deze
signalen te begrijpen en dat is
logisch: we voelen ons vaak
schuldig en machteloos omdat
we ons kind zien worstelen en
niet weten hoe we het kunnen
helpen.
De workshop heeft als doel
inzicht te verschaffen in de
signalen die een kind aan zijn
omgeving afgeeft. Daarnaast
worden er handvatten en adviezen aan de ouders/begeleiders meegegeven waarmee
thuis direct aan de slag kan
worden gegaan.

WAAR:
De Clockert, Kamer 1
Bergweg 4, Venray

WANNEER:
De workshop bestaat uit drie
blokken van steeds 2.5 uur met
tussenposes van gemiddeld 2
weken. Groepsgrootte tot 12
personen. Data in overleg.

WAT KOST HET:
€90,- voor drie avonden à 2.5 uur.

Waarom wordt mijn kind
gepest, of waarom pest mijn
kind een ander?
Waarom is mijn kind agressief?
Waarom spuugt mijn baby
zoveel, heeft het moeite met
slapen of blijft het maar huilen
terwijl geen dokter iets kan
vinden?
“Mijn kind heeft ADHD. Nu
weten we tenminste wat het is”
Ritalin…maar lost dit nu
daadwerkelijk het probleem op
voor het kind?
Wat kan ik zelf doen om mijn
kind beter te begrijpen en wat
kan ik er zelf aan doen zodat
mijn kind mij beter begrijpt?
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