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Opvoedingspunten Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Merksplas,  

Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel en Zandhoven 

vormingsaanbod voorjaar 2020 

Brasschaat        Hoogstraten       Zoersel 
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Wat is een opvoedingswinkel?  
 

Onze opvoedingswinkels van Brasschaat, 

Hoogstraten en Zoersel zijn plaatsen 

waar je terecht kan met kleine of grote 

vragen over de opvoeding van kinderen 

en jongeren. Twijfels en vragen horen bij 

opvoeden, want je wil het graag zo goed 

doen. En daar kunnen we jou bij helpen... 
 

We zijn een onafhankelijke organisatie en 

onze medewerkers zijn gebonden door 

het beroepsgeheim. Onze opvoedingswin-

kels zijn erkend door Kind en Gezin. 

 

Hoe werken wij?  
 

De opvoedingswinkel is er voor iedereen die met opvoeden te maken heeft. 

We zoeken samen naar een aanpak op maat.  
 

De opvoedingswinkel is een open huis. Je kan er tijdens de openingsuren  

zomaar binnenlopen, vrijblijvend, gratis en anoniem.  

Heb je liever een discreet gesprek, dan maak je gewoon een afspraak.  

Je kan ons ook bellen voor advies of online vragen stellen.  
 

Ook met vragen  over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) 

gedrags-, emotionele of ontwikkelingsstoornis kan je bij ons terecht voor   

informatie, consult, training of ondersteuning. 

 

Wat is een opvoedingspunt?  
 

Medewerkers van de opvoedingswinkels komen naar heel wat gemeenten in 

de regio. Dat kan op vaste momenten zijn, of op afspraak, afhankelijk van de 

regeling die wij hiervoor met de gemeenten hebben.   

 

Vormingsaanbod 
  
Naast dit individueel aanbod, organiseren wij ook lezingen, vormingen en 

praatgroepen. In dit boekje vind je ons aanbod voor het voorjaar van 2020.  

 
Meer info op: 
 

                www.opvoedingswinkelbrasschaat.be  en www.olo.be  

 

  ‘Opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-Hoogstraten’ 
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Inschrijven: waarom en hoe?  
 

Ook al zijn de meeste van onze lezingen en vormingen gratis, toch vragen wij 

om vooraf in te schrijven.  
 

Bij de uitleg over een lezing of vorming staan onderaan telkens een mail-

adres en een telefoonnummer. Gebruik de coördinaten die daar vermeld 

staan.  

 

Overzicht aanbod 

diverse 
data 

Zet mij even op pauze - trainingsreeks voor ouders 
rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met 
ADHD 

diverse  
locaties 

03/02/2020 
10/02/2020 

Als kleine kinderen groot worden (reeks) Kapellen 

04/02/2020 In de bres bij examenstress  Wijnegem 

11/02/2020 Gezin in ‘zwaar weer’? Rijkevorsel 

19/02/2020 
Hoe jongeren begeleiden naar volwassenheid in onze 
huidige samenleving? 

Schilde 

02/03/2020 
Blijven staat in de storm: over omgaan met moeilijk 
hanteerbaar gedrag bij lagere schoolkinderen 

Malle 

09/03/2020 Zindelijkheid Stabroek 

11/03/2020 De perikelen van het nieuw samengestelde gezin Zandhoven 

25/03/2020 Communicatie die doet groeien Hoogstraten 

30/03/2020 Help, een bijter in de groep! Schoten 

02/04/2020 Temperamentvolle kinderen Kalmthout 

30/04/2020 AU TIS ME WAT Essen 

06/05/2020 Moet mijn kind nog luisteren? Wuustwezel 

14/05/2020 Genderbewust opvoeden Kapellen 

19/05/2020 Faalangst en stress bij je kind … Merksplas 

27/05/2020 Kinderen en opruimen Brecht 

10/06/2020 
Je kind op een speelse manier helpen met zijn 
(neurologische & motorische) ontwikkeling. 

Zoersel 

Startdatum 

20/04/2020 Verbindend ouderschap (reeks) Brasschaat 
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Zet mij even op pauze - trainingsreeks voor ouders rond het 

opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD 
Doorlopend inschrijven: deze reeks wordt verschillende keren per jaar 
georganiseerd. Bij inschrijving zal de actuele informatie rond data en locatie 
worden doorgegeven. 
 

Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende taak. Spontaan opvoeden 

volstaat niet: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak. Wetenschappelijk 

onderzoek wijst uit dat oudertraining rond  ADHD vaak meer resultaat oplevert 

dan therapeutische interventies op school of een individuele therapie.  

Ouders kunnen heel wat positiefs bereiken! 
 

In deze reeks van 5 avonden gaan we met jou op weg om meer greep te 

krijgen op de opvoeding van jouw kind. Er wordt in kleine groep achtergrond-

informatie gegeven rond ADHD en de bijhorende opvoedingsvaardigheden.  

Er is zeker ook ruimte voor het uitwisselen van dagelijkse ervaringen en 

praktische oefeningen. 
 

Als kleine kinderen groot worden: voor ouders van tieners over 

alcohol, tabak en drugs in de opvoeding 
maandagen 3 en 10 februari 2020 van 20u tot 21u30 

 

Heb je kinderen tussen de 10 en de 15 jaar, die nog 

geen tabak, alcohol of drugs gebruiken of er net mee 

beginnen te experimenteren? Dan is deze vorming iets 

voor jou. 

 

Hoe kan je je kind verstandig leren omgaan met alcohol? 

Hoe kan je voorkomen dat je kind tabak of drugs gaat 

gebruiken? Ook al ervaar je dat niet altijd zo, als ouder 

heb je heel wat in huis om je tieners te helpen gezonde 

keuzes te maken. Erover praten en grenzen stellen is de 

basis.  

 

Er kunnen 15 personen deelnemen aan deze vorming, 

dus de plaatsen zijn beperkt. Het is een reeks van 2 

avonden waarbij je op beiden wordt verwacht.  

begeleiding: Inke Dierinck, medewerker opvoedingswinkel Brasschaat 
locatie: GO! Technisch Atheneum Kapellen, Pastoor Vandenhoudtstraat 8, Kapellen  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: OLO vzw 
voor wie: ouders van lagere schoolkinderen met AD(H)D  
Deze reeks kost 50 euro per ouderpaar, inclusief werkmateriaal 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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In de bres bij examenstress - Kinderen en jongeren helpen bij het 

studeren 
dinsdag 4 februari 2020 om 19u30 

 

Examenstress… 

Herkent u het ook? De examens komen eraan en de examenkoorts stijgt. 

Iedereen loopt op de tippen van zijn tenen. Conflict- of emotionele situaties 

zijn nooit veraf. Je probeert je 'student' te vertroetelen en toch loopt het 

ergens mis. Wat is de oorzaak? 

 

Je maakt je zorgen: studeert je kind wel efficiënt?  Heeft je kind faalangst? 

Heeft je kind leer - of ontwikkelingsstoornissen?  Is de motivatie zoek? 

Hoe kan je voor je kind(eren) in de bres springen tijdens en voor de examens 

en hoe kan je je kind(eren) zo adequaat mogelijk ondersteunen? Waar kan je  

best rekening mee houden?  

 

Tijdens deze lezing kunnen ouders hun eigen zorgen en vragen aan-

kaarten.  We werken enerzijds rond 'leren leren', maar zeker ook rond  

'je wel in je vel' voelen.  Want welbevinden is de basis van alle groei en 

ontplooiing.   Samen gaan we op zoek hoe je kan anticiperen op examenstress 

en we bespreken handige tips en tricks en mogelijke oplossingen om samen als 

gezin met succes door deze spannende periode te komen. 

 

We richten ons in deze lezing vooral naar ouders van middelbare scholieren.  
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begeleiding: Marleen Jans, Ankerpunt 
locatie: Annuntia Instituut Wijnegem, ingang Kerkhofstraat (achterkant Ann. Inst.), Wijnegem  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Gezin in ‘zwaar weer’? 
dinsdag 11 februari 2020 om 20u 

 

In een gezin lopen soms veel dingen fout. Conflicten zetten de relatie tussen de 

partners en die met de kinderen onder grote druk. Soms zijn de stormen zo 

zwaar dat het gezin schipbreuk leidt.  En dat is een ingrijpende gebeurtenis.  

 

Tijdens deze avond worden de verschillende fasen van de verlieservaring voor 

de verschillende leden van het gezin geschetst. Welk effect heeft een scheiding 

op de partners? Op de kinderen? Waarom en hoe zorg je voor jezelf in een 

dergelijke crisisperiode? Hoe vertel je het de kinderen? Hoe laat je ze 

meetellen zonder ze klem te zetten? 

 

Er worden concrete tips gegeven over hoe je dit kan aanpakken. 

 

Hoe jongeren begeleiden naar volwassenheid in onze huidige 

samenleving? 
woensdag 19 februari 2020 om 20u 

 

De puberteit is een periode van grootse en snelle veranderingen waarin zowel 

ouders als de jongere zelf op zoek moeten gaan naar een nieuw evenwicht in 

zichzelf en met elkaar. Via de principes van nieuwe autoriteit en geweldloze 

communicatie kunnen ouders/volwassenen op een respectvolle, zorgzame en 

duidelijke manier met jongeren in deze 

turbulente fase omgaan. Zo geven ze de 

jongere een gepast voorbeeld van respect-

volle communicatie met aandacht voor 

elkaars emotionele beleving en duidelijke 

wederzijdse verwachtingen en afspraken.  
 

In deze voordracht geven we een beeld van 

welke veranderingen er gebeuren in de 

puberteit, de gevolgen hiervan op het hele 

gezin en nieuwe manieren om hier naar te 

kijken en mee om te gaan.  

begeleiding: Veerle Lisabeth, Zitdazo 
locatie: Huis van het Kind (zaal Forsela), Hoogstraatsesteenweg 19, Rijkevorsel  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: Nicole Cornelis, Licentiaat Orthopedagogiek - psychotherapeute 
locatie: GC Werf44 , Schoolstraat 44, Schilde  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Blijven staan in de storm: over omgaan met moeilijk hanteer-

baar gedrag bij lagere schoolkinderen 
maandag 2 maart 2020 om 20u 

 

We beginnen deze avond door ‘gedrag’ te definiëren en te interpreteren als een 

vorm van communicatie. We overlopen verschillende vormen van agressie 

binnen de normale ontwikkeling.  

Je krijgt als ouder inzicht in hoe je agressie kan begrijpen en wat de functie is 

van agressief gedrag. Tot slot geven we uitleg rond het proces van emotie-

regulatie met specifieke aandacht voor praktische handvaten. 

 

Topics die hierbij zeker aan bod komen: 

∗ Agressie binnen de ontwikkeling 

∗ Oorzaken en gevolgen van agressie 

∗ Reguleren en opvangen van agressie 

∗ Praktische handvaten voor in de thuiscontext 

Lou gaat op het potje 
Een lezing over zindelijkheid 
maandag 9 maart 2020 om 20u 

 

"Lou gaat op het potje" is een 

opvoedingsconcept voor ouder  

en kind. Auteur Anja Copejans  

van ‘boekenreeks Lou’ geeft je  

als ouder, dankzij de opvoedings-

tips, heel wat inzicht in het 

zindelijkheidsproces zodat je 

nadien onmiddellijk met de tips  

en tricks aan de slag kan om ook 

jouw peuter vlot zindelijk te laten 

worden. De lezing is interactief. 
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begeleiding: Iliantos, Barbara Verbeek en Leen Spoormans, klinisch psycholoog en psychotharapeut 
locatie: Huis van het  Kind, Lierselei 17, Malle  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: Anja Copejans, auteur 
locatie: Gem. basisschool De Rekke (ingang via Kerkstraat), E. de Beuckelaerlaan 2, Stabroek  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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De perikelen van het nieuw samengestelde gezin 
woensdag 11 maart 2020 om 20u 

 

Leven in een samengesteld gezin vormt een grote uitdaging door de specifieke 

dynamiek ervan die compleet anders is dan in een kerngezin. Dit kan moeilijk-

heden, verdriet en conflicten met zich meebrengen. Soms voelen stiefouders 

zich niet erkend, voelen biologische ouders zich tussen twee vuren staan en 

weten kinderen niet wat er van hen verwacht wordt.  

Het is een hele klus om een balans te vinden die aan ieders behoeften kan 

voldoen.  

  

Op deze interactieve avond duiken we samen in de kenmerken, kwetsbaar-

heden en valkuilen van het leven in een samengesteld gezin. Daarnaast krijg je 

concrete en bruikbare tips die je makkelijk kan implementeren in je gezin en is 

er ruimte voor feedback en vragen.   
 

Er kunnen maximum 15 personen deelnemen aan deze vorming. 
 

Communicatie die doet groeien 
woensdag 25 maart 2020 om 20u 

 

Alle kinderen hebben wel eens emotionele groei-

pijnen. Opgroeien betekent immers ook leren 

omgaan met frustratie en verdriet. Moed verzamelen 

om nieuwe, spannende ervaringen aan te gaan.  

 

Soms tonen kinderen met hun gedrag dat ze het 

daar moeilijk mee hebben. Ze worden snel boos of 

werken tegen. Ze zijn minder spontaan en sluiten 

zich af. Of ze vragen voortdurend om geruststelling.  

 

Deze lezing gaat over de dagelijkse communicatie met kinderen. Zowel ouders 

van jonge kinderen vanaf 2 jaar, als ouders van tieners tot 16 jaar, krijgen 

tips. We bekijken hoe we de vragen van onze kinderen kunnen begrijpen en er 

op inspelen. Zo helpen we hen groeien.  

Kinderen helpen op hun weg naar volwassenheid is voor Pia een kwestie van 

leiden, verbinden en samenwerken.  
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begeleiding: Stefanie De Ryck, counselor bij Cofam 
locatie: De Populier (Zaal Anjer 1e verdiep), Populierenhoeve 22, Zandhoven  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: Pia Leurs, oudercoach, lerares en auteur 
locatie: Bibliotheek, Lindendreef 1b, Hoogstraten  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Help, een bijter in de groep! 
maandag 30 maart 2020 om 20u 

 

Bijten of gebeten worden? Het overkomt heel wat baby’s en peuters. Als er 

bijtgedrag plaatsvindt, dan zit de emotie gegarandeerd zeer hoog. En dit niet 

alleen bij de jonge kinderen zelf maar ook bij hun ouders en andere opvoeders.  

 

Waarom bijt een kind een ander kind of een volwassene? Wat wil het hiermee 

zeggen? Bij heel jonge kinderen heeft bijtgedrag dikwijls meer te maken met 

'liefde' dan met agressie. En als peuters en kleuters bijten dan gaat het vaak 

over frustratie, kwaadheid of het onvermogen om zich staande te houden in 

een groep met leeftijdsgenootjes.  

 

Hoe kan je als volwassene daar best op reageren? Hoe kan je een jong kind 

helpen om op een andere manier zijn/haar gevoelens uit te drukken? 

 

We bieden in deze vorming een kader aan om bijtgedrag te kunnen begrijpen 

en gepast te kunnen reageren. 

 

Temperamentvolle kinderen: zo geef je het beste aan intense, 

gevoelige kinderen met een sterke wil. 
donderdag 2 april 2019 om 20u 

 

Kan jouw zoon ook volledig over de rooie gaan 

omdat zijn Spiderman-T-shirt in de was zit? 

Weigert je dochter om aan tafel te komen omdat 

ze haar kleurplaat nog niet af heeft? Kan jouw 

kind volledig overstuur thuiskomen omdat de juf 

die dag boos tegen hem deed? Kortom, lijkt jouw 

kind op veel dagelijkse dingen heftiger, intenser 

of emotioneler te reageren? 

 

Dan is de kans groot dat jij toevallig een tempe-

ramentvol exemplaar hebt gekregen. Aan het 

hebben van meer temperament zitten voor- en 

nadelen. Als je een temperamentvol kind goed 

begeleidt en ondersteunt, zullen de voordelen 

steeds vaker de bovenhand voeren. Dat vraagt 

vaak wel meer van jou als ouder dan de 

opvoeding van een niet-temperamentvol kind.  

begeleiding: Bart Moens, agoog verbonden aan het VCOK  
locatie: Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, Schoten  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Tijdens deze lezing neemt Eva Bronsveld je op inspirerende wijze mee in de 

wereld van een temperamentvol kind. Je krijgt meer inzicht in wat er in je 

temperamentvolle kind omgaat, leert herkennen wat je kind meer dan ge-

middeld nodig heeft en krijgt praktische tips om je kind te ondersteunen en 

begeleiden.  

 

Verbindend ouderschap 
maandagen 20 en 27 april 2020 en 4 en 11 mei 2020  

telkens van 20u tot 22u 

 

Speelgoed dat door de kamer vliegt, ruziënde broers en zussen, kleuters die 

weer uit bed komen als ze al lang aan het slapen moeten zijn, kinderen die 

eerst niet in bad willen en er daarna niet meer uit, borden die niet worden leeg 

gegeten, pubers die niet op tijd thuis zijn…  het hoort erbij… in elk gezin! 

 

Vaak wordt er geroepen, gedreigd, gepreekt of gestraft. Dit zorgt voor heel wat 

spanning binnen het gezin. 

 

Maar het kan ook anders.  

 

In deze oudergroep leer je op 

een andere manier naar je 

kinderen kijken en luisteren. 

Bovendien bieden we metho-

dieken aan om je kinderen 

grenzen te geven op een 

respectvolle manier. 

(gebaseerd op de principes 

van How2talk2kids en 

democratisch opvoeden) 

 

 

Maximum 12 ouders van 

kinderen tussen 0 en 14 jaar. 

Je schrijft in voor de hele 

reeks.  
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begeleiding: Eva Bronsveld, spreker, trainer & auteur van het boek ‘temperamentvolle kinderen’ 
locatie: Strijboshof, Achterbroeksesteenweg 69, Kalmthout  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: Annelies Van Eyck en Sarah Colson, medewerkers opvoedingswinkel 
locatie: OLO-huis Bredabaan Brasschaat, Bredabaan 943, Brasschaat 
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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“AU TIS ME WAT” 
Bijzondere kinderen vragen een 

bijzondere aanpak! 
donderdag 30 april 2020 om 20u 

 

Waarom loopt het ochtendritueel bij 

Anne zo dikwijls mis? Waarom wordt 

Lukas vaak boos uit het niets en hoe 

kan ik daarmee omgaan? Waarom 

vraagt Thomas wel tien keer wanneer 

de judo begint? Wil of kan Jef geen 

boterhammen met kaas eten? Hoe komt 

het dat Lieze mij vaak anders begrijpt? 

Hoe kan ik ervoor zorgen dat Kasper 

niet zo angstig is?  

 

Op deze en vele andere vragen antwoorden we niet met dure woorden of 

theorieën maar met concreet toepasbare inzichten, handvaten in overvloed, 

veel praktische tips & tricks en talloze ideeën voor eenvoudig ondersteunend 

materiaal.   

 

We focussen op de mooie kwaliteiten en talenten van kinderen met autisme en 

kijken hoe we die optimaal kunnen inzetten voor hun persoonlijke groei.   

We staan tevens stil bij hoe je als ouder kan omgaan met ‘lastig’ gedrag van je 

kind.  We stellen straffen en belonen in vraag en zetten hiertegenover een ver-

bindende ondersteunende en krachtige aanpak, waarbij - het behouden van - 

een goede relatie met je kind essentieel is.  

 

Kom en laat je inspireren! Je gaat met een grote portie inzichten, concrete 

informatie en tips voor je kind en jezelf naar huis.  
 

 

Moet mijn kind nog luisteren? 
Op een positieve manier grenzen stellen in de opvoeding. 
woensdag 6 mei 2020 om 20u 

 

Kinderen opvoeden is heel leuk en boeiend, maar niet altijd even gemakkelijk. 

Wat mag een kind wel, wat niet? Elk kind heeft duidelijke grenzen nodig, maar 

bij het ene kind werkt dit gemakkelijker dan bij het andere kind. Wat kan je 

doen als het kind de grenzen niet respecteert? Daarnaast is het niet altijd 

duidelijk wat we kunnen en mogen verwachten van kinderen.  

begeleiding: Reinhilde Vanderlinden, begeleider van Autismeplus 
locatie: LDC ‘t Gasthuis, Nollekensstraat 5, Essen  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Wat kan een kind? Welke verwachtingen zijn te hoog gegrepen? Welke regels 

kunnen kinderen begrijpen en onthouden in functie van hun ontwikkelings-

niveau? Hoe kan je positief opvoeden en toch grenzen stellen? 

 

Genderbewust opvoeden 
donderdag 14 mei 2020 om 20u 

 

Genderstereotypen spelen, vaak onbewust, nog steeds een grote rol tijdens het 

opgroeien, meer dan je zou denken.  

 

Waarom is speelgoed bijvoorbeeld 

blauw voor jongens en roze voor 

meisjes? Vinden we het raar als 

jongens wenen of als een meisje het 

voortouw neemt, en waarom dan wel?  

Zijn jongens beter met techniek? Zijn 

meisjes braver dan jongens? Leg je 

iets op een andere manier uit aan een 

jongen dan aan een meisje? Bepaalt 

gender de manier waarop je feedback 

geeft aan kinderen?  

 

We zoeken het samen uit.  

 

Daarna bekijken we, op een inter-

actieve manier, een aantal praktische 

voorbeelden om met gender aan de 

slag te gaan in de kinderopvang of de 

leefgroep. Ook geven we een aantal 

tips mee hoe nu juist genderbewust 

gecommuniceerd kan worden met de 

ouders. 

 

Deze vorming is een interactieve 

workshop waar max 25 deelnemers 

voor kunnen inschrijven.  

begeleiding: Maurits Wysmans, opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen UCLL 
locatie: GC ‘t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88, Wuustwezel 
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: Rosa vzw (kenniscentrum voor gender en feminisme) 
locatie: Zaal De Kroon (naast Oud Gemeentehuis), Antwerpsesteenweg 2, Kapellen  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Faalangst en stress bij je kind … 
dinsdag 19 mei 2020 om 20u 

 

Herken je jezelf of je kind in onderstaande? 

 

Je kind is bang iets niet goed te doen in situaties waarin het beoordeeld wordt 

of waarin het zichzelf beoordeelt. Je kind toont angst te mislukken of niet te 

voldoen aan verwachtingen van de school, medeleerlingen of de eigen ver-

wachtingen? Misschien heeft je kind stress bij spreekbeurten en sociale 

contacten of specifiek bij de tekenles of turnen… 

 

Er zijn verschillende soorten faalangst waar je kind op kan reageren door hard 

te werken of juist door grensoverschrijdend gedrag. 

 

Faalangst goed aanpakken is dan ook cruciaal. Het mechanisme blootleggen en 

op zoek gaan naar antwoorden is het doel van deze uiteenzetting. Zo kunnen 

we de veerkracht van uw kind verhogen en uw kind weerbaar maken in zijn/

haar studiemethode, denkcirkel en uiteindelijk ook het zelfvertrouwen. 

begeleiding: Marina de Roover, studiecoach - logopediste 
locatie: GC De MARc/kt, Markt 1, Merksplas  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Kinderen en opruimen 
woensdag 27 mei 2020 om 20u 

 

Kinderen en opruimen, het loopt niet altijd van een leien dakje. Loop jij als 

ouder achter alles aan om speelgoed, schoolspullen, kledij,…..van je kinderen 

opgeruimd te krijgen? Dan is het tijd om de rollen eens om te draaien. 

Kinderen kunnen op vrij jonge leeftijd leren opruimen, maar er zijn wel be-

paalde zaken waar je rekening mee moet houden. 

Kom thuis in je eigen huis, en leer je kinderen mee opruimen ook al zijn ze nog 

zo klein. 

 

In deze vorming leer je: 

• hoe je kinderen kunt motiveren om alles op te ruimen, 

• waar je als ouder zelf ook rekening mee moet houden, 

• over het praktisch gedeelte van opruimen, 

• hoe je de kinderen (naargelang de leeftijd) hun verantwoordelijkheid laat 

nemen. 

 

Tussendoor krijg je tips om thuis mee aan de slag te gaan. 
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begeleiding: Ellen Rymen, het Overzicht, opruimcoach 
locatie: GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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partners 

Je kind op een speelse manier helpen met zijn 

(neurologische en motorische) ontwikkeling. 
woensdag 10 juni 2020 om 20u 

 

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. We kennen op heel 

veel gebieden een fantastische vooruitgang. Het leven wordt ons op ver-

schillende vlakken steeds gemakkelijker 

gemaakt.   Maar dit heeft spijtig genoeg ook 

een keerzijde. Onze kinderen groeien nu op  

in een andere speelcultuur waar spelen en 

bewegen wordt belemmerd door de aanwezig-

heid van televisie, computer, te weinig speel-

plekken, te weinig tijd...  

 

Het is een noodzaak dat je een zeer stimu-

lerende omgeving kan creëren waarin kinderen 

kunnen opgroeien.   

 

Deze avond helpt je om kennis en inzicht te 

verwerven in de ontwikkelingssituatie van je 

eigen kind. Er worden veel tips aangereikt om 

je kind te stimuleren in hun neurologische en 

motorische ontwikkeling. De kennis om de 

juiste prikkels op het juiste moment aan te 

bieden is belangrijk in het groei- en 

ontwikkelingsproces van een kind. 
 

Voor ouders of begeleiders van kinderen tussen 

0 en 8 jaar.  

begeleiding: Liesbeth Verhoeven, Bodymap 
locatie: Bibliotheek, zaal Dorpszicht, Dorp 54, Zoersel  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

OCMW Wijnegem 
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OPVOEDINGSWINKEL HOOGSTRATEN 
Gelmelstraat 81, Hoogstraten 
03/633 98 95 
opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be 
www.opvoedingswinkelhoogstraten.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Malle 
Huis van het Kind, Lierselei 17 
0474/41 49 91 
opvoeding@malle.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Merksplas 
Huis van het Kind, Pastorijstraat 7 
0493/31 01 55 
opvoedingspunt@merksplas.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Rijkevorsel 
Huis van het Kind, Hoogstraatsesteenweg 19 
0493/31 01 55 
opvoeding@rijkevorsel.be 
op afspraak 
 

 

OPVOEDINGSWINKEL ZOERSEL 
Huis van het Kind, Handelslei 230 
03/633 98 98 
opvoeding@zoersel.be 
www.opvoedingswinkelzoersel.be 
Elke werkdag geopend van 9u tot 12u 
of op afspraak 
 
opvoedingspunt Brecht 
Welzijnscampus, Gasthuisstraat 11 
03/633 98 98 
opvoedingspunt@brecht.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Schilde 
Bibliotheek, Brasschaatsebaan 30 
03/633 98 98 
opvoeding@schilde.be 
Op maandag van 18u tot 20u  
 

opvoedingspunt Zandhoven 
Huis van het Kind, Schriekweg 3 
0492/73 36 78 
opvoeding@zandhoven.be 
op afspraak 

 
 

 
 

OPVOEDINGSWINKEL BRASSCHAAT 
Bredabaan 943 (Maria-ter-Heide) 
03/270 06 70 
info@opvoedingswinkelbrasschaat.be 
www.opvoedingswinkelbrasschaat.be 
Elke werkdag geopend van 9u tot 12u  
of op afspraak 
 
opvoedingspunt Essen 

Kerkeneind 1 
0492/73 33 93 
opvoeding@essen.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Kalmthout  
Dorpsstraat 3 
0490/56 47 75 
opvoeding@kalmthout.be 
op afspraak 
  
opvoedingspunt Kapellen  
Huis van het Kind, Antwerpsesteenweg 130 
0491/34 57 99 
opvoeding@kapellen.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Schoten 
Huis van het Kind, Curielaan 1 
0491/34 57 99 
opvoeding@schoten.be 
Oneven weken op donderdag van 17u - 19u  
(voor actuele data check de website) 
of op afspraak 
 
opvoedingspunt Stabroek 
Kerkstraat 37 (Hoevenen) 
0492/73 33 93 
opvoeding@stabroek.be 
Even weken  op maandag van 16u - 19u  
(voor actuele data check de website) 
of op afspraak  
 
opvoedingspunt Wuustwezel 
Gasthuisdreef 6A 
0490/56 47 75 
opvoeding@wuustwezel.be 
op afspraak 
 
 

 

contact 

         
      www.opvoedingswinkelbrasschaat.be  

 

     ‘opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-    
   Hoogstraten’ 




