Sociale
vaardigheidstraining
Spelend leren, leren spelen –
voor kinderen van 8 -12 jaar
Deze training is onderdeel van

‘De Kunst
van het
Welbevinden’

Spelend leren, leren spelen – voor kinderen van 8 – 12 jaar

Sociale
vaardigheidstraining
Heeft uw kind last van faalangst of vertoont het veelvuldig
teruggetrokken gedrag, waardoor het contact met
leeftijdsgenootjes of met volwassenen moeizaam verloopt?
Of merkt u dat uw kind heel heftig reageert in bepaalde
sociale situaties?
Contact met leeftijdsgenootjes
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar biedt WELZIN een sociale
vaardigheidstraining. In deze training leren kinderen op speelse
wijze onder meer om op een goede, vriendelijke manier contact
met hun leeftijdsgenootjes te maken, emoties te herkennen, hun
eigen gevoelens onder woorden te brengen en om hulp te vragen.

“Niemand wil met mij spelen”

Inhoud van de training
In de training wordt gewerkt via het gedrag van de kinderen.
Zij leren bijvoorbeeld op speelse wijze op een goede, vriendelijke
manier contact met hun leeftijdsgenoten te maken, hun eigen
gedrag en emoties te herkennen en voor zichzelf op te komen.
Verschillende situaties worden in de groep nagespeeld. Ook
ouders worden actief betrokken bij de training, door middel van
twee ouderavonden en het helpen met de thuisopdrachten uit
een werkboek.
Na de training vinden er 10-minuten gesprekken plaats met de
ouders. Bij deelname aan de training verplichten ouder(s) en kind
zich tot aanwezigheid bij alle kinder- en ouderbijeenkomsten.
De training wordt gegeven door twee beroepskrachten. Er vindt
altijd eerst een intakegesprek plaats met ouders en kind.
Doel van de training
• Aanleren van sociale vaardigheden.
• Leren hoe deze vaardigheden in het dagelijks leven kunnen
worden gebruikt.
Meer informatie en aanmelding
Website:
www.welzin.nl/sova-kinderen
E-mail:
aanmelding@welzin.nl
Telefoonnummer: 033 – 469 2 469
De Sociale vaardigheidstraining voor kinderen is onderdeel van
‘De Kunst van het Welbevinden’. Wilt u meer informatie over deze
werkplaats? Neem dan contact op via bovenstaande gegevens.
Heeft u een andere vraag?
Op onze website www.welzin.nl vindt u een uitgebreid aanbod aan
cursussen en trainingen die u kunnen helpen om krachtig in het
leven te staan en het heft (weer) in eigen hand te nemen.

Heeft u direct hulp nodig?
Wilt u direct hulp voor
u of uw kind? Bel naar
het algemene nummer
033 - 469 2 469. U kunt ook
anoniem chatten of mailen met
een van onze hulpverleners op:

Meer weten over ons cursus- en
trainingsaanbod of een van onze
werkplaatsen?
Neem contact met ons op!
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