
Spel en praatgroep voor Kinderen In Echtscheiding
Situatie van 8-12 jaar. Leuke bijeenkomsten met veel
spel, leren kinderen de scheiding van hun ouders een
plekje te geven.  Acht bijeenkomsten van ongeveer 1
uur + 1x aansluitend uitleg voor ouders.

Twee ouderbijeenkomsten van drie uur .  Ouders die uit elkaar gaan
zijn geen partners meer, maar blijven wel samen verantwoordelijk voor
de kinderen. Dit kan vragen, onzekerheid en stress oproepen.
Bijvoorbeeld over de impact van de scheiding op de kinderen,
opvoeding na de scheiding en communiceren met de andere ouder. De
training ScheidingsATLAS helpt ouders beter om te gaan met de
scheiding en ondersteunt hen bij het vormgeven van hernieuwd
ouderschap. Ouders krijgen tijdens de training steun, informatie en
handvatten om antwoorden op hun vragen te vinden.

Oudercursus van zes bijeenkomsten waarin positief
opvoeden centraal staat, specifiek als gescheiden
ouder.  Beschikbaar vanaf oktober 2022.

Hoe vertel je je kind(eren) dat jullie uit elkaar gaan? Wat
vertel je? Hoe kunnen kinderen reageren? Wat kun je als
ouder doen om je kind te helpen?
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Informatie & Advies

Zit jij midden in een scheidingssituatie waarvan je het
gevoel hebt er ineens in beland te zijn? Dat het helemaal
uit de hand is gelopen? Heb je het gevoel dat je ex-partner
je pad bepaald? Dat je in een strijd zit? En de kinderen daar
middenin zitten? Tijdens deze lotgenotengroep delen we
en leren van elkaars ervaringen. Tien bijeenkomsten van
twee uur.

Lotgenotengroep Echtscheiding

CJG MAASLAND
Alles over opgroeien &

opvoeden onder één dak
Thema
Scheiding: ouders uit elkaar

Inspiratieworkshop voor gescheiden ouders.
Hoe houd je goed contact over opvoeden als je gescheiden
bent? Hoe pakken andere ouders dat aan? Waar kun je op
letten als je zo goed mogelijk op één lijn wilt blijven? Wat
heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig?
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Opvoeden in twee huizen
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