
 
 

Wilt u meedoen met deze cursus? 
 
 

Vul het inschrijvingsformulier in. 
 

Geef het formulier aan: 
             de leerkracht van uw kind 

          of juf Nelleke Kerkhoven  
 

Mail naar nkerkhoven@beatrixschool.info 

    

     Pvoeden & 
      Zo 
 

 
Workshops die het                          
opvoeden makkelijker maken 
 
 
 

Voor ouders van kinderen van de  
Koningin Beatrixschool 

 

 
 

 

DE OUDERACADEMIE 



 
 Waarom deze workshops? 
 
 
Kinderen opvoeden is leuk, maar  
soms ook moeilijk. Iedere ouder  
heeft wel eens behoefte aan steun of advies. 
 
Misschien hebt u allerlei vragen. Bijvoorbeeld: Wat doe je 
als je kind niet luistert? Of hoe kan ik positieve aandacht 
geven aan mijn kind? 
 
Een oudercursus kan u helpen om samen met andere ou-
ders oplossingen voor deze vragen te vinden. Door het uit-
wisselen van ervaringen zult u merken dat u niet de enige 
ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding 
van kinderen. 

  

  
 Opvoeden & zo 
 

 
Tijdens de cursus behandelen we  
verschillende thema’s.  
U leert hoe u goed gedrag van uw  
kind kunt stimuleren en hoe ongewenst gedrag het beste 
gecorrigeerd kan worden.  
 
We praten met elkaar, kijken naar een dvd en ontvangen 
tips voor in de praktijk. Aan het eind van elke bijeenkomst 
krijgt u een folder mee waarin de belangrijkste info staat. 
Ook krijgt u huiswerk mee om het geleerde in praktijk te 
brengen.  

 
 Inhoud workshops 
 
 

De cursus bestaat uit 7 workshops 
van ongeveer 2 uur.  
We starten op donderdag 8 februari om  
8.45 uur in het ouderlokaal vanaf 8.30 uur is er koffie/thee 
Het programma van de cursus is als volgt: 

1. Aandacht geven en prijzen (8 februari) 
2. Verbieden of nee zeggen (15 februari) 
3. Straffen (22 februari) 
4. Negeren (8 maart) 
5. Apart zetten (15 maart) 
6. Alles op een rij  (22 maart) 
7. Afsluiting (5 april) 

 
De cursus wordt gegeven door: 
Juf Nelleke Kerkhoven (oudercoördinator) 
 

 
 Voor wie zijn de workshops? 
 
Voor alle ouders van de Koningin  
Beatrixschool. 
 
De cursus wordt in het Nederlands gegeven, maar er zijn 
oudermaterialen in verschillende talen verkrijgbaar. (Turks, 
Marokkaans– Arabisch en Papiamento) 
 
Op de achterkant van dit formulier ziet u hoe u zich kunt  
opgeven. 
 
Wilt u zich opgeven, maar heeft u kleine kinderen thuis en 
geen oppas? Geef dit dan door aan Nelleke Kerkhoven, 
misschien kunnen we samen een oplossing bedenken.  


