Vormingsaanbod

Huis van het Kind Maldegem

Alle vaders, moeders, toekomstige ouders, grootouders
en andere opvoedingsverantwoordelijken hebben vragen
over opvoeden. Kleine en grote vragen. Huis van het
Kind Maldegem biedt vormingen aan waarmee je je eigen
opvoedingsverhaal kan verrijken.

Vorming ‘Levensreddend handelen
bij baby’s en kinderen’
Levensreddende handelingen bij baby’s en
kinderen, daar gaat het over tijdens deze
workshop. We richten ons op drie situaties
waarbij een kordaat optreden heel belangrijk is.
Aanpak
Deze cursus wordt zeer praktisch gebracht, met schwung en veel
uitdaging. Tevens wordt een duidelijke uitleg voorzien waardoor
mensen effectief zouden durven handelen in een realistische situatie.
Doel van deze opleiding
Het is de bedoeling om mensen een stevig basiskader te bieden.
Gezien de gevoeligheid van deze doelgroep is het vooral belangrijk om
mensen zelfzeker te maken om op te treden.

U ontvangt het officiële attest waarmee u bewijst dat er voldaan
wordt aan de wettelijke vereisten.
De vorming wordt gegeven door Vorming & Preventie Alert.

Donderdag 22 februari 2018
Van 19u tot 22u
Plaats: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92 – 9990 Maldegem
Prijs: 10€ (overschrijven op rek. BE52 0910 2173 5709 op naam van
Huis van het Kind Maldegem met vermelding: ‘Levensreddend
handelen’)
Inschrijven en inlichtingen via huisvanhetkind@maldegem.be, op
050 40 39 26 of Facebook: Huis van het Kind Maldegem
Let op: de plaatsen zijn beperkt, schrijf je dus snel in!
Inschrijving is pas definitief na overschrijving.

Vorming ‘Nieuwe autoriteit:
een andere manier van
opvoeden’
Haim Omer’s benadering van
destructief gedrag bij kinderen
en jongeren is gebaseerd op de geweldloze methodes die Gandhi,
Martin Luther King en Mandela eerder al gebruikten. Omer wil dat en
professionelen als nieuwe vorm van autoriteit kracht in plaats van
macht gebruiken. ‘Macht’ komt eerder van buitenaf, ‘kracht’ komt
vanuit de relatie. De ideeën van Omer over nieuwe vormen van
autoriteit helpen in situaties waarbij je als begeleider voelt dat
bijvoorbeeld klassieke strategieën van straffen en belonen falen. Hoe
kan het dan wel? In deze lezing maak je kennis met het concept
‘Nieuwe Autoriteit’ als een krachtige opvoedingsstijl.
De vorming wordt gegeven door professor Sarah Bal (verbonden aan
de UGent en het VCOK Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang).

Woensdag 28 februari 2018
Van 19u30 – 22u
Plaats: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92 – 9990 Maldegem
Prijs: 5€ (overschrijven op rek. BE52 0910 2173 5709 op naam van
Huis van het Kind Maldegem met vermelding: ‘Nieuwe autoriteit’)
Inschrijven en inlichtingen via huisvanhetkind@maldegem.be, op
050 40 39 26 of Facebook: Huis van het Kind Maldegem
Inschrijving is pas definitief na overschrijving.

Vorming ‘Een puber in huis,
hoe communiceer je er mee?’
Pubers (en soms ook hun ouders) maken
vaak een stormachtige periode door. Er
gebeurt en er verandert veel. Meestal
komen afspraken die al jaren werken,
terug op losse schroeven te staan. Je
wordt dan geconfronteerd met eindeloze
discussies over helpen in het huishouden,
kledij, uitgaan, geld, studiegedrag en schoolresultaten, de omgang met
vrienden… Pubers zijn meester in het verleggen van grenzen. Dat
vraagt van ouders extra onderhandelingsvaardigheden.
Tijdens deze vorming krijg je informatie die kan helpen om
efficiënter met pubers te communiceren. Naast een theoretisch
kader is er ook ruimte om situaties aan te brengen en hierover uit te
wisselen.
De vorming wordt gegeven door Lies Pauwels van het VCOK
(Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang).

Maandag 5 maart 2018
Van 19u30 – 22u
Plaats: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92 – 9990 Maldegem
Prijs: 5€ (overschrijven op rek. BE52 0910 2173 5709 op naam van
Huis van het Kind Maldegem met vermelding: ‘Een puber in huis’)
Inschrijven en inlichtingen via huisvanhetkind@maldegem.be, op
050 40 39 26 of Facebook: Huis van het Kind Maldegem
Inschrijving is pas definitief na overschrijving.

Vorming ‘Babymassage met ontmoeting’
Babymassage zorgt voor een moment van
rust en ontspanning voor jou en je kind.
Huidcontact creëert een warme band en
stimuleert de lichamelijke en emotionele
ontwikkeling van baby’s. Bovendien kan het
helpen om een onrustige of zenuwachtige
baby te kalmeren. Daarom nodigen we je graag uit om samen met je
baby op een speelse en creatieve manier te leren genieten van
babymassage, onder begeleiding van een deskundige.
Welkom aan alle baby's tussen 6 weken en 6 maanden, vergezeld van
mama, papa of grootouder.
Een verpleegkundige van Kind & Gezin is eveneens aanwezig.

Donderdag 22 maart 2018
Van 10u – 11u30
Plaats: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92 – 9990 Maldegem
Prijs: gratis
Inschrijven kan via gezondheidsbevordering.mvl@cm.be
of op 09 267 57 35
Let op: de plaatsen zijn beperkt, schrijf je dus snel in!

Vorming ‘Veilig Online – sociale media’ over kinderen
van 10 tot 16 jaar samen met De Bond
Het internet is voor vele jongeren
een belangrijk deel van hun leven.
Volwassenen kunnen hen hierin
ondersteunen, bijvoorbeeld in het
leren omgaan met online risico’s of
in het mee helpen zoeken naar
oplossingen als er een probleem is.
Maar hoe pakken zij dit best aan?
Ouders, maar ook leerkrachten en
andere opvoeders, kampen met
vragen en uitdagingen op dit vlak.
De vorming wordt op een interactieve manier gegeven door Danny
Verlinden.

Donderdag 22 maart 2018
Van 19u – 22u
Plaats: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92 – 9990 Maldegem
Prijs: gratis (wél verplicht inschrijven)
Inschrijven en inlichtingen via huisvanhetkind@maldegem.be, op
050 40 39 26 of Facebook: Huis van het Kind Maldegem

Contact:
Huis van het Kind
Caroline De Saer (Projectmedewerker)
Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef,
Mevrouw Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
huisvanhetkind@maldegem.be
 050 40 39 20 (onthaal)
 050 40 39 26 (Caroline De Saer)
Huis van het Kind Maldegem
BE52 0910 2173 5709

