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Webinar: naar de brugklas 
Naar de brugklas, yes! Veel jongeren kijken uit naar deze nieuwe grote stap in hun leven. Op de 
middelbare school is alles nieuw: nieuwe school, nieuwe leraren, nieuwe manier van onderwijs en 
vooral een nieuwe klas wat ook betekent nieuwe vrienden.  
Veel jongeren hebben het moeilijk in deze fase. Ze moeten erg wennen aan de nieuwe school en de 
nieuwe klas. Daarbij zijn het ook nog eens wandelende hormoonbommen die op de meest 
vervelende momenten kunnen barsten. Veel ouders vinden het lastig om hiermee om te gaan en 
zoeken daarin hun weg. Maar bedenk je nu eens hoe jouw zoon of dochter zich moet voelen? Juist in 
de puberteit zijn jongeren extra kwetsbaar.  
Het is belangrijk om thuis de veilige haven te kunnen bieden die jouw zoon of dochter nodig heeft. 
Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met het veranderende gedrag van jouw kind? Hoe kun je hen 
begeleiden in deze lastige fase vol nieuwe uitdagingen? Tijdens dit webinar geven we antwoord op al 
deze vragen, en meer. We geven tips en tricks over hoe je kunt reageren in verschillende situaties. 
Deze kun je direct zelf in de praktijk brengen. 
Donderdag 20 mei 20.00 – 21.30 uur via Webinargeek. 
 

Workshop Leren luisteren (0-10 jr) 
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Leren gehoorzamen is een vaardigheid die 
kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. 
Maar hoe doe je dat nou, op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je 
kind het beide prettig vinden? 
Dat leer je in deze workshop! Twee uur aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders 
die hetzelfde willen leren. 
Donderdag 26 mei 9.00 – 11.00 uur CJG Roermond, Bredeweg 239d Roermond.  
(afhankelijk van corona-maatregelen kan dit digitaal via Zoom). 
 

KIES groep (kinderen in Echtscheiding situatie) 
Als ouders vorm je een veilige haven voor jouw kind(eren). Maar wat als jij en jouw partner besluiten 
uit elkaar te gaan? Dit heeft een enorme impact op jullie gezin, en dus ook de kinderen. De KIES 
cursus is speciaal voor Kinderen In Echtscheiding Situatie en hun ouders. Het is belangrijk dat 
kinderen gehoord worden in deze situatie, dat ze een stem hebben en dat hun gedachten, gevoelens 
en wensen en hopen ertoe doen. 
Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding, zeker kinderen niet. Maar hoe nu verder? 
Start in Week 20, (20 mei ouderbijeenkomst, vanaf 27 mei kinderbijeenkomsten) CJG Weert, 
Vogelsbleek 10 in Weert. Aanmelden: groepswerk@cjgml.nl 
 

Plezier op school training 
‘Naar het voortgezet onderwijs, leuk? Echt niet!’ 
De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool gepest worden 
of problemen hebben in de omgang met andere kinderen, extra moeilijk zijn. Het maken van een 
goede, nieuwe start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school 
herhalen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg biedt de zomercursus Plezier op school 
aan, om zo aanstaande brugklassers te helpen met deze nieuwe start. 
Start week 35, aanmelden tot 31 mei via groepswerk@cjgml.nl.  
De training wordt gegeven in Weert en Roermond. locatie Bisschoppelijk College Broekhin in 
Roermond en Philips van Horne college in Weert.  
 
Gratis deelname.  
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl                                           
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