
 

NIEUWSFLITS BIJLAGE 
 

Ingezonden mededelingen 
25 september 2020 

 
 
 
 

 
 

De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons doel is om u 
hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen bieden. Wij zullen als er 

voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen. 
 
 

Hulp nodig bij het maken van een profielwerkstuk 

 

 

Ik zal mezelf eerst even kort voorstellen. Ik ben Denise 
Westphal en ik ben 17 jaar oud. Daarnaast ben ik een oud 
leerling van BS Het Baken, ik zit nu in mijn examenjaar van 
vwo, de zesde klas op het Picasso Lyceum in Zoetermeer.  
Voor mijn profielwerkstuk doe ik samen met een 
medeleerling onderzoek naar de taalontwikkeling bij kinderen 
die meertalig worden opgevoed. Wij hopen nadat wij ons 
profielwerkstuk af hebben gerond de verschillen tussen 
gezinnen met kinderen die met één taal, hun moedertaal, 
worden opgevoed en kinderen die met meerdere talen 
worden opgevoed vast te kunnen stellen.  

 
Hiervoor zoeken wij gezinnen met kinderen die meertalig worden opgevoed in de 
leeftijdsklasse van de bassischool. Wanneer u ons hierbij wilt helpen kunt u een 
mailtje sturen naar het e-mailadres wat onderaan deze oproep staat. Wij zullen met 
u contact opnemen via de mail en u zo een vragenlijst sturen met de vraag of u 
deze zo uitgebreid mogelijk zou kunnen beantwoorden. 
   
Wij zullen de informatie vertrouwelijk gebruiken en uitsluitend gebruiken voor ons 
onderzoek. Als u uw naam niet wilt vermelden in het onderzoek kunnen we uw 
informatie ook anoniem gebruiken voor het onderzoek.  
 
Als u, als ouders zijnde of het kind zelf interesse heeft in de uitkomsten van ons 
onderzoek, kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen en zullen we de 
uitkomsten met u delen.  
 
Wilt u ons hierbij helpen stuur dan een mailtje naar het onderstaande e-mailadres : 
13066@picasso-lyceum.nl 
 
Alvast heel erg bedankt! 
Denise Westphal 
 

 

mailto:13066@picasso-lyceum.nl


 

Theater Vlammen – SOVA Training 

 

 



 

Kwadraad – Cursus speels en positief opvoeden 
 

Speels en positief opvoeden 
Een kind opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Als kinderen op een positieve, speelse manier 
worden opgevoed, ontwikkelen zij zich beter. Maar hoe moet je reageren op een kind dat boos of 
driftig is? Hoe ga je om met een kind dat stil, bang of verdrietig is? Deze en andere 
opvoedingsvragen komen aan de orde tijdens de cursus 'Speels en positief opvoeden'. 

Tijdens de cursus gaan we in op de thema's zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht 
bij kinderen. Je hoort waarom kinderen soms niet reageren zoals wij dat zouden willen en hoe je 
het beste met lastige situaties om kunt gaan. Je krijgt bruikbare tips en handvatten zodat je kleine 
problemen op tijd kunt oplossen. 

De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn: 

 De kracht van positieve, speelse opvoedaanpak 
Kinderen ontwikkelen hierdoor vaardigheden en zelfvertrouwen. Dat is belangrijk voor 
succes op school en in relaties. 

 Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden stimuleren 
Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, meer succes op school en kunnen beter met 
anderen omgaan als zij bepaalde basisvaardigheden ontwikkelen. Maar hoe leer je ze die 
aan? 

 Veerkrachtige kinderen opvoeden 
Hoe leer je kinderen om te gaan met gevoelens, positief in het leven te staan en zelf 
problemen op te lossen? 

 

De cursus Speels en positief opvoeden zal online worden aangeboden op de woensdagavond 7,14, en 28 

oktober van 20.00 tot 22.00 uur  

 

U logt in via een link die u vlak voor aanvang krijgt toegestuurd. 

2 dagen voor aanvang krijgt u reeds informatie over Google meet, het programma waarmee gewerkt wordt. 

 

Voor wie        ouders van kinderen van 3 tot 10 jaar 
Wanneer        7,14 en 28 oktober 2020 

Waar              online vanuit u gemakkelijke stoel  
Hoe laat          20.00-22.00 uur 
 
Aanmelden via de website  
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/speels-en-positief-opvoeden 
 
voor vragen kunt u terecht bij Charlotte Vermerris, tel:06-40715256 
c.vermerris@kwadraad.nl 
 

Hartelijke groet, 

Charlotte Vermerris 

Pedagogisch Adviseur 

Kwadraad Maatschappelijk Werk 
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