WEEK VAN DE
OPVOEDING

1 tot en met
7 oktober 2018

In de eerste week van oktober vindt de Week van de Opvoeding weer plaats in Dordrecht.
Het thema dit jaar is “Opvoeden is samenspel”. Op dinsdagavond 2 oktober 2018 organiseren we een
avond speciaal voor professionals.
Werk jij met kinderen? Dan ben je dinsdagavond van harte welkom in het Onderwijsmuseum.
Tijdens deze avond worden er verschillende workshops en lezingen georganiseerd, onder andere over
meertalig opvoeden, kind en gescheiden ouderschap, grenzen stellen en het prachtige initiatief van
basisschool het Kristal en het Spectrum De Sterrenlanden: van basisschool naar verzorgingstehuis.

LOCATIE: Nationaal Onderwijsmuseum,
Burgemeester de Raadtsingel 97, Dordrecht

DEUREN OPEN om 19.00 uur
WETHOUDER JEUGD EN GEZONDHEID:
Rik van der Linden opent de avond om 19.30 uur

MEER INFORMATIE OP:
www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding

Workshops
WORKSHOP 1
MEERTALIG
OPVOEDEN

WORKSHOP 2
KIND EN GESCHEIDEN
OUDERSCHAP

Veel kinderen in Dordrecht groeien meertalig
op. Maar dat gaat niet vanzelf. Er zijn veel
vragen bij ouders en professionals. Ilse Verbindt
(sociaal ondernemer met een passie
voor taal en voorlezen)
en Marinella Orioni
(auteur van de boeken
Meertalig opvoeden en
Het meertalige kind)
geven een korte presentatie
over het onderwerp en
gaan in op vragen.

Er is veel kennis nodig om op de juiste manier
om te gaan met kinderen en ouders die te
maken hebben met het uiteenvallen van
het gezin door een echtscheiding. In deze
workshop krijgt u aan de hand van een casus
informatie en handvatten aangereikt om de
zorg aan kinderen van gescheiden ouders te
verbeteren. De workshop wordt verzorgd door
Marleen van Ven (kindercoach) en Pieter Stoop
(onderwijsprofessional) van Expertisebureau
Kind School Scheiding.

WORKSHOP 3
GRENZEN
STELLEN

WORKSHOP 4
VAN BASISSCHOOL NAAR
VERZORGINGSTEHUIS

Steeds meer professionals ervaren
moeilijkheden bij de aanpak van (ernstig)
probleemgedrag, bijvoorbeeld in de klas.
Denk aan pesten en geweld. Hoe stel je als
professional duidelijke grenzen en blijf je
consequent? Hoe begeleid je ouders die tegen
problematisch gedrag aanlopen? Hoe pak je dit
samen op? In deze workshop geeft Ilse van den
Heuvel praktische tips en trucs.

Projecten die ouderen en kinderen
samenbrengen zijn vrij zeldzaam. Toch bestaat
er voor ouderen en kinderen niets mooiers.
Zorginstellingen zitten vol met eenzame
ouderen, die nauwelijks contact hebben met
de buitenwereld. Door kinderen structureel een
bezoek te laten brengen, krijgen ouderen weer
het gevoel deel te nemen aan de samenleving.
Basisschool Het Kristal en verpleeghuis
De Sterrenlanden zijn daarom een bijzondere
samenwerking aangegaan. Laat je inspireren!

MELD JE AAN!
Meld je uiterlijk woensdag 26 september aan voor deze avond voor
professionals via www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding

Overige activiteiten tijdens de Week van de opvoeding
Ook op de overige dagen in de Week van de Opvoeding zijn er tal van inspirerende workshops
te volgen. Kijk voor meer informatie over de openingsavond en het programma in onze flyer
op www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding.

