Positief contact
maken

In deze toolkit
Deze toolkit gaat over hoe je kind leert omgaan

De meesten van ons willen graag ons
leven met anderen delen. We willen ook
graag dat onze kinderen leuke vriendjes
en vriendinnetjes hebben en dat zij niet
met ‘verkeerde’ mensen in aanraking
komen. Positief contact met anderen, het
gevoel ‘ik doe er toe’ en ‘ik ben welkom’, is
belangrijk voor je eigen zelfvertrouwen en
zelfbeeld, én dat van je kind. Hoe kun je
hier als ouder invloed op uitoefenen?

met de mensen in zijn omgeving en welke rol je
hierin als ouder kunt spelen.
We geven je eerst wat informatie over hoe
kinderen relaties opbouwen per leeftijdsfase.
Deze inzichten zijn gebaseerd op de
verschillende fasen van het kind, zoals in
bijeenkomst 1 van de Proud2b ME training is
behandeld. Wel benadrukken we dat ieder kind
anders is en zich op zijn eigen tempo
ontwikkelt. Na de theorie kan je zelf aan de slag
met het Aan de slag! - werkblad.
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• Ook zullen kinderen
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niet kent: een leraar, een andere
moeder, iemand van tv.

Aan de slag!

Proud2b ME® is een community-based programma gericht op ouderschap, opgroeien en opvoeden. Het programma versterkt de eigen kracht van kind,
ouders en mede-opvoeders met als doel een veilige en uitdagende opvoedomgeving voor alle jeugd. Daarnaast activeert het de diverse steun- en
krachtbronnen in de directe sociale omgeving van het gezin en verstevigt het zo op een duurzame manier de sociale netwerken rond kinderen en
gezinnen. Meer info? Kijk op www.proud2b.eu.
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