OPVOEDEN MET PLEZIER
5 NAMIDDAGEN SAMEN AAN DE SLAG
Hannelore Volckaert
Je coach en
trainer
gedurende 5
sessies is
Hannelore.

Wat je kan verwachten
We gaan gedurende 5 namiddagen samenwerken en leren
rond verschillende thema’s in het opvoeden van kinderen.
Welke vragen heb je? Wat zou je anders/beter willen kunnen?
Waar beleef je plezier aan? Wat vind je belangrijk in het
opvoeden van je kinderen? Wat wil je graag bereiken?

Inhoud
Ze is orthopedagoge en sinds 20
jaar actief bezig met het bieden
van opvoedingsondersteuning.
Sinds 10 jaar geeft ze vormingen
over verschillende thema’s.
Ze geniet ervan om te zien hoe
het gevoel van controle
toeneemt en hoe ouders zich
kunnen amuseren en plezier
ervaren in het grootbrengen van
hun kinderen.

Opvoeden met plezier doe je door goed te kiezen waar je je
aandacht op richt en door een aantal basisprincipes toe te
passen.
Opvoeden is ook iets heel persoonlijk, dus voor iedereen en
voor elk kind anders. We gaan samen op zoek naar wat werkt
en naar antwoorden op vragen. Vanuit theorie als vanuit je
eigen waardevolle expertise, kan je maatwerk leveren. Want elk
kind is anders en elke ouder kent zijn/haar kind het best.

Ze tracht steeds met heel veel
zorg te voorzien in een toffe,
plezante én nuttige bijeenkomst.

Meer dan een opleiding
Je zal niet enkel wetenschappelijke principes aangereikt
krijgen, je gaat vooral ook aan de slag. Met jezelf en met elkaar.
We hopen zo een hechte groep te creëren en, wie weet, maak
je wel vrienden voor het leven.

Waar & wanneer
Data: telkens op
maandagnamiddag 14/10,
21/10, 28/10, 4/11en afsluiter
op 2 december
Tijd: 14u tot 16u30

Na vier namiddagen laten we wat tijd tussen: jullie kunnen nu
verdere stapjes ondernemen met wat je leerde. Oefenen en
experimenteren in het dagelijkse leven.
We zien elkaar terug na een maand voor onze laatste
bijeenkomst.
We bouwen verder op onze ervaringen, leren van elkaar en
vieren wat we hebben opgestoken doorheen het traject.

Plaats: ootwee
Grotenbergestraat 18
9620 Zottegem

Inschrijven via hannelore@ootwee.be of telefonisch

Prijs: € 175 (drankjes
inbegrepen)

Opgelet!

O472/71.63.41 (spreek een boodschap in)

We gaan pas echt van start vanaf 8 inschrijvingen.

