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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. 
 
 
 

Plezier op School – Doel Delfland 

Lachend naar de brugklas met de 

Plezier op school-training 

 
 

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor sommige kinderen buitengewoon 

spannend. Voor die kinderen die als een berg opzien tegen de brugklas is er de Plezier op school-

training. Deze gratis tweedaagse cursus helpt de sociale vaardigheid van toekomstige brugpiepers te 

vergroten en zorgt ervoor dat ze met plezier op hun nieuwe school van start gaan. De cursus wordt 

verzorgd door de afdeling preventie van Doel Delfland.  

Doel Delfland is onderdeel van GGZ Delfland.  

 

Voor iedereen is de overgang naar de brugklas spannend, dat hoort erbij. De meeste kinderen vinden daar 

vanzelf hun weg in. Maar voor kinderen die op de basisschool problemen hadden in de omgang met anderen 

(gepest worden, verlegen zijn, vaak conflicten hebben) kan de overgang extra spannend zijn. Zij zijn vaak 

bang dat ze op die nieuwe school weer gepest zullen worden of zijn extra onzeker of ze wel aansluiting 

zullen vinden.  Speciaal voor deze kinderen verzorgt de afdeling preventie van Doel Delfland in de laatste 

week van de zomervakantie de training ‘Plezier op school’. Dit is een tweedaagse zomercursus die helpt om 

de sociale vaardigheden en weerbaarheid van aanstaande brugklassers te vergroten, zodat zij met 

zelfvertrouwen een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school is tenslotte 

ook een nieuwe kans.  

 

Locatie en informatie 

 

De training vindt plaats op maandag 24 augustus en dinsdag 25 augustus van 09.00 tot  16.00 uur in Delft. 

Mocht je op deze data niet kunnen, neem dan contact op voor alternatieve mogelijkheden. Aanmelden kan 

via het secretariaat van de afdeling preventie, 015 260 74 47 of  

doelpreventie@ggz-delfland.nl. Je krijgt dan een aanmeldingsformulier opgestuurd of doorgemaild. 

Deelname aan de training is kosteloos. 

 
 
 
 
 

 



 
 



 
 
Locatie: 
- Lansingerland op maandag 24 en dinsdag 25 augustus (09.00 – 16.00 uur), exacte locatie in de 
gemeente is nog niet bekend. 
 

Doel Delfland Preventie 
Aanmeldformulier Plezier op school 
 
 
Datum aanmelding:   …………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam aanmelder: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Bent u: 
O ouder(s)/verzorger(s)  
O leerkracht 
O anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………… 
 
Indien u niet de ouder bent, hoe bent u bereikbaar?  
 
Telefoon …………………………………………………………………………………………………… 
E-mailadres …………………………………………………………………………………………………… 
 

Gegevens kind 
Voornaam  …………………………………………………………………………………………………… 
Achternaam  ……………………………………………………………………………………………………   

Geboortedatum  …………………………………… Geslacht  M     V 

Geboorteplaats  …………………………………… Geboorteland ……………………………………  
Nationaliteit  ……………………………………………………………………………………………………  
Adres    …………………………………………………………………………… Nr. ……………… 
Postcode  ………………………………… Woonplaats ……………………………………… 
Telefoon:   ………………………………… Telefoon mobiel …………………………….… 
Emailadres ouder(s)  ……………………………………………………………………………………………………  
 

Gegevens basisschool 
Groep/klas/jaar  …………………………………………………………………………………………………… 
Naam school  …………………………………………………………………………………………………… 
Adres   …………………………………………………………………………………………………… 
Postcode, plaats  …………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer  ……………………………………………………………………………………………………  
Leerkracht  ……………………………………………………………………………………………………  
 
Gegevens Middelbare school 
Naam school  …………………………………………………………………………………………………… 
Plaats   …………………………………………………………………………………………………… 
Niveau  …………………………………………………………………………………………………… 

 
Gegevens mate van functioneren 
 
Beschrijf de klachten van uw kind/leerling of de zorgen die u heeft over uw kind/leerling  zo concreet mogelijk.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



Clipdance – Dansen in Lansingerland 

 

 
 
 



Op zoek naar een oppas? – Supernannies Lansingerland 

 

 


