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Informatie voor ouders/verzorgers

Zit u met uw handen

in het haar?

Opvoeden kent ups en
downs. Dat weet elke
ouder. Voor ouders en
verzorgers
is deze taak soms zwaar
. Simpele, duidelijke tip
s over hoe om te gaan
met
lastig gedrag kunnen he
el prettig zijn. De traini
ng positief opvoeden
kan deze
tips geven. Het helpt u
de oorzaken van gedrag
sproblemen te herkenn
en, leert u
hoe u gewenst gedrag
bij kinderen kunt stimu
leren en hoe u om kunt
gaan met
ongewenst gedrag. De
ze opvoedmethode be
wijst al jarenlang haar
eff
ectiviteit.
De training is bedoeld
voor ouders met één of
meerdere kinderen tot
12 jaar
met problemen in hun
gedrag thuis, op schoo
l, in een club of met vri
endjes én
die behoefte hebben
aan meer begeleiding
bij de opvoeding.
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:
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Positief opvoeden

is om op een positieve
U leert hoe belangrijk het
dochter om te gaan en
manier met uw zoon en
krijgt praktische tips.
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Gewenst gedrag aanmoe

ardering tonen voor de
Goede communicatie, wa
doet en het aanbieden
dingen die uw kind goed
en staan centraal.
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