
Oudertraining Opvoeden & Zo 
Opvoeden van kinderen is leuk, maar niet altijd 
gemakkelijk. Het is heel gewoon dat je als 
ouder vragen kunt hebben over het omgaan 
met je kind in alledaagse situaties. 
Bijvoorbeeld, wat doe je als je kind niet 
luistert? Hoe kun je ervoor zorgen dat je kind 
vaker leuk en aardig doet? Of is het normaal 
dat je als ouder de hele dag politieagentje 
moet spelen en van alles verbieden? In de 
training Opvoeden & Zo leren ouders van 
kinderen van ongeveer 4-12 jaar zes 
hoofdvaardigheden die het opvoeden leuker en 
makkelijker maken.  
Schrijf je in via https://bit.ly/3K1CPk6.  
 
 

Oudertraining Liefdevol Communiceren  
Is je kind vaak boos of angstig? Of krijg je veel 

verwijten naar je hoofd? Je kind laat dit gedrag 

zien, maar daar zit een gevoel onder. Wat 

heeft je kind nodig? En jij als ouder? Misschien 

word jij soms onredelijk boos of weet je het 

gewoon even niet meer? Door echt te luisteren 

en te horen wat iemand nodig heeft, komt er 

ruimte voor oplossingen en kun je weer 

dichterbij elkaar komen. Je leert hoe je met de 

boosheid van je kind (of jezelf) kunt omgaan en 

helpt je ontdekken hoe je in stressvolle 

situaties rustig kunt blijven.  

Ga naar: https://bit.ly/3glccJl. 

 

   

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voorjaarsvakantie komt er al weer aan. Dit betekent dat er weer allerlei nieuwe interessante 

trainingen en webinars starten. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over!  Ben je op zoek naar een 

workshop of training over opvoeden of opgroeien? Kijk dan ook eens op www.samenopgroeien.nu.  

 

 

 

 

 

 

Webinar ‘Meebouwen aan het 
zelfvertrouwen van kinderen’ 
In de eerste jaren van het leven van een kind 

wordt een belangrijke basis gelegd voor hun 

zelfbeeld en zelfvertrouwen. Er speelt 

natuurlijk van alles mee wat van invloed is op 

de ontwikkeling van zelfvertrouwen, maar als 

ouder kun je hier een hele belangrijke rol in 

spelen! Tischa Neve, kinderpsycholoog en 

opvoedkundige gaat in dit webinar in op 

onderwerpen zoals hoe help je je kind groeien, 

hoe ontwikkel je zelfvertrouwen en wat speelt 

er mee en vooral wat kun jij als ouder doen? 

Ga naar https://bit.ly/3omHwf8.  

 

Voor ouders 

Webinar ‘Effectief en verbindend 
communiceren met kinderen’ 
Misschien herken je die momenten wel dat je 
kind niet luistert en dat je het gevoel hebt dat 
je kind onbereikbaar is. Dat kan heel 
frustrerend zijn. In dit webinar zoomen wij in 
op het versterken van de band met elkaar en 
het voorkomen van conflicten. Dat begint met 
dat je helder kunt vertellen wat je in een 
bepaalde situatie van je kind verwacht. Aan de 
andere kant is het voor kinderen belangrijk dat 
zich gezien en begrepen voelen. In alle 
situaties waar emoties een rol spelen kun je de 
vaardigheden die wij behandelen toepassen. 
Schrijf je in via https://bit.ly/34eTeSe.  
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Mindset voor kinderen 
Stap voor stap maken kinderen uit groep 6 of 7 
kennis met mindset en leren ze het verschil 
tussen een vaste mindset en een groeimindset. 
Ze ontdekken hoe een groeimindset kan helpen 
bij het leren. Op een leuke afwisselende 
manier gaan we aan de slag met verschillende 
thema’s, zoals de manier waarop je denkt over 
je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, 
het aangaan van uitdagingen, het leren van 
fouten, je doorzettingsvermogen en nog veel 
meer.Ga naar https://bit.ly/3B39oKw.  
 
Zit je in groep 8? Kijk dan eens naar onze 
training Skills & Tools via: 
https://bit.ly/3tjbSlU. 
 
 

 

 

Rots en Watertraining 
Rots en Water is een weerbaarheidstraining. 
Door sport- en speloefeningen in de gymzaal 
leren kinderen zowel hun 'rots' kwaliteiten in 
te zetten, zoals een eigen doel nastreven of 
opkomen voor jezelf en de ander. En ook hun 
'water' kwaliteiten, zoals communicatie, 
vriendschap en samenwerken. Kinderen leren 
zich onafhankelijk op te stellen, eigen keuzes 
te maken en prettig met anderen samen te 
werken en te spelen.  
Kijk op https://bit.ly/3I012Fy om je in te 
schrijven. 
  
Voor kinderen op het SBO ga naar 
https://bit.ly/3I1ZB9x.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Voor kinderen 

KIES (Kinderen in een scheiding) 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun 
ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met 
de veranderde situatie kan zeer verschillend 
zijn. Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen 
kinderen de scheiding leren begrijpen, een 
plaats geven en een manier vinden hoe ze om 
kunnen gaan met alles wat ze moeilijk vinden 
aan de scheiding. Het maakt niet uit of ouders 
net gescheiden zijn of dat het al een aantal jaar 
geleden is gebeurd.  
Schrijf je in via: https://bit.ly/3L5t9Wg.  
 

Happy Talk Kids 
Sommige kinderen zijn erg verlegen of onzeker. Ze zijn bang om dingen fout te doen en gaan lastige 
situaties liever uit de weg. Ze denken negatief over anderen, maar ook over zichzelf. Dat is niet goed 
voor hun zelfvertrouwen. Happy talk pakt dit soort negatieve gevoelens spelenderwijs aan. Je kind leert 
hoe hij of zij weer rustig en ontspannen kan worden op momenten van (heftige) emoties. Ze gaan 
lichaamsseintjes herkennen en hun ademhaling gebruiken om weer te kalmeren. Ook leren ze om niet -
helpende gedachten om te zetten naar helpende gedachten. Schrijf je in via: https://bit.ly/31Psqqm.  
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Mindfulness voor en kinderen 
Mindfulness betekent iets met aandacht doen. 
Door alle prikkels die kinderen in deze tijd 
krijgen, kan het lastig voor ze zijn om zich te 
concentreren. Je kunt overal mindful zijn; op 
school, tijdens het sporten of met huiswerk 
maken. De training helpt kinderen spanningen 
en gevoelens van stress te herkennen en er 
anders mee om te gaan. Door de oefeningen 
leren kinderen zich niet te laten afleiden door 
allerlei gedachten en dat brengt rust en 
ontspanning.  
Schrijf je in via https://bit.ly/3re5MR7.  
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