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Plezier op school 

Training voor aanstaande brugklassers 

 

Een nieuwe school, een nieuw begin 

De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool 
gepest werden of problemen hadden in de omgang met andere kinderen, extra 
spannend zijn. Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat 
deze problemen zich op de nieuwe school herhalen. De zomercursus 'Plezier op 
school' hoopt aanstaande brugklassers daarbij te kunnen helpen.  

Voor wie is de cursus bedoeld  

Deze cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool:  
 moeilijk vriendjes/ vriendinnetjes kunnen krijgen;  
 geplaagd en gepest werden;  
 geen nee durven zeggen;  
 regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen;  
 vaak alleen staan.  

 
Om ieder kind voldoende aandacht te geven, kunnen er maximaal 10 kinderen per 
groep aan de cursus deelnemen.  

Wat is het doel van de cursus  

Doel van de cursus is de kinderen te helpen straks met meer plezier en 
zelfvertrouwen naar de nieuwe school te laten gaan.  

Wat leren de kinderen in de cursus  

In de cursus ervaren de kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen met dit soort 
problemen.  
  
Op een speelse wijze leren ze de volgende vaardigheden:  
 contact leggen met andere kinderen;  
 opkomen voor zichzelf (assertiviteit);  
 omgaan met plagen en pesten.  
 

Daarnaast besteden we vooral aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag 
zoals houding, oogcontact en stemgebruik.  
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Op welke manier 

Door met elkaar te praten, door oefeningen en rollenspelen te doen en door tips te 
krijgen, leren de kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen met anderen kunnen 
omgaan. 

Informatie voor de ouders 

Voorafgaand aan de cursus vindt er een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek 
kunnen de ouders kennismaken met de cursusleiding en geven we informatie over de 
cursusinhoud. We besteden veel aandacht aan wat ouders zelf kunnen doen om hun 
zoon of dochter te ondersteunen na de cursus. Er is gelegenheid tot het stellen van 
vragen.  

Wanneer, waar en kosten 

Wanneer:  
Er is een groep in de zomervakantie (2 dagen). Beide dagen duren van 10.00 tot 16.00 
uur. 

Plaats:  
Nadere informatie krijgt u hierover in het kennismakingsgesprek. 
  
Kosten:  
Er wordt een bijdrage voor materiaalkosten gevraagd. 

Informatie en aanmelding  

Het aanmeldingsformulier kunt u ingevuld opsturen.  We raden u aan dit 
aanmeldingsformulier tijdig in te sturen. Na ontvangst van het formulier nemen wij 
contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Zuyderland GGz 
Marijne Dhondt 
Telefoon: 088 – 459 93 93 
E-mail: m.dhondt@zuyderland.nl 
www.zuyderland.nl 
 
 
 
 
 

mailto:m.dhondt@zuyderland.nl
http://www.zuyderland.nl/
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg 
Kind en Adolescent 
Geerweg 5 
6135 KB Sittard 
 
Telefoon  
088 - 459 0340 secretariaat Geerweg 
088 - 459 9393 algemeen 
 
E-mail 
secretariaatkindenjeugd@zuyderland.nl 
 
Internet 
www.zuyderland.nl 
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