
Zomertraining Plezier op School  2021 in Houten
Een stevige start voor aankomende brugklassers!

Een intensieve tweedaagse zomertraining voor aankomende brugklassers (groep 8) voor wie de 
overgang naar de middelbare school extra spannend is. Het accent in deze training ligt op het 
vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en assertieve vaardigheden, zodat de 
kinderen met meer plezier naar de nieuwe school gaan.

Doelgroep
De training is voor kinderen die naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan en met meer 
zelfvertrouwen willen omgaan met leeftijdgenoten. 

Werkwijze
De training richt zich op het weerbaar maken van het kind. In de training leren de kinderen positief te 
denken en worden er op een ontspannen en speelse wijze de volgende vaardigheden aangeleerd:

 Zelfpresentatie; hoe kom ik over? Aandacht voor houding, stem en oogcontact.

 Contact maken met anderen

 Opkomen voor jezelf

 Samenhang tussen gedachten en gevoelens

 Omgaan met pesten

 Omgaan met spanning

Resultaat

 Het kind is weerbaar en sociaal vaardig

 Het zelfvertrouwen van het kind is toegenomen

 Het kind heeft meer inzicht in het eigen gedrag

 Het kind kan zichzelf beschermen tegen pesten

Realisatie
De zomertraining Plezier op School duurt twee hele dagen. Voorafgaand aan de training vindt een 
kennismaking/intakebijeenkomst plaats met ouder(s) en kind. De training Plezier op School wordt in 
de laatste week van de zomervakantie aangeboden. Juist dan profiteren de kinderen het meest, ze 
kunnen het geleerde meteen toepassen in de nieuwe klas. De training wordt samen gegeven met het 
jongerenwerk van ‘van Houten&co’.

Data en locatie
De training vindt plaats in de zomervakantie op dinsdag 24 augustus en woensdag 25 augustus 2021. 
Tijdstip: 10.00 – 16.00 uur. Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36 in Houten. De 
ouderpresentatie vindt plaats op woensdag 25 augustus van 16.00 – 17.00 uur.

Kosten
De training wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deelname is gratis. 

Informatie en aanmelding
Patricia te Braak, groepsmaatschappelijk werk; M: 06 10650181; E: amwgroepswerk@vitras.nl 
Martine Broekema, tienerwerker; T: 030 – 7001568; E: m.broekema@vanhoutenenco.nl


