Training 'Omgaan met Elkaar'
Start: april 2022
Voorheen noemden we deze training SOVA, Sociale Vaardigheidstraining. Dit zijn vaardigheden die gebruikt worden in het contact met anderen. Ze spelen een rol bij het ontstaan, opbouwen
en onderhouden van vriendschappen en andere sociale contacten. Samenspelen met andere kinderen
klinkt wel heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Je moet bijvoorbeeld durven vragen of je
mee mag spelen, op je beurt wachten, spelregels volgen, tegen je verlies kunnen en durven zeggen wat
je niet bevalt. Sommige kinderen hebben moeite met deze vaardigheden. Zij maken uit zichzelf moeilijk
contact met andere kinderen, ze hebben snel ruzie of staan alleen op het schoolplein.
Voor wie is deze training?
Kinderen die moeite hebben met contact met klasgenootjes kunnen de training volgen. Er kan sprake
zijn van pesten, moeilijk vrienden maken of moeizaam samenwerken. Deze training is bedoeld
voor kinderen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, die soms wat angstig zijn, gepest
worden of juist voor kinderen die dominant kunnen zijn in de omgang met anderen en het
lastig vinden om rekening te houden met anderen.
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) biedt hiervoor verschillende trainingen aan. Bij de aanmelding
wordt er met de ouder bekeken of en welke training de juiste hulp is voor het kind. De trainingen worden gegeven door jongerenwerkers en schoolmaatschappelijk werkers van Welzijn De Wolden.
Welke trainingen zijn er?
Tim en Flapoor
Voor kinderen die in groep 3 of 4 zitten bieden we “Tim en Flapoor” aan. Dit is een training waar kinderen op een speelse manier tips en trucs leren om hun sociale vaardigheden te verbeteren of aan te
leren. Kinderen gaan onderling oefenen met verschillende, soms lastige, situaties en leren hun sociale
vaardigheden vergroten. Onderwerpen als elkaar aankijken, mag ik mee doen, daar baal ik van en omgaan met ‘het antwoord is nee’ komen aan de orde.
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur. De groep bestaat uit max. 8 kinderen.
Ik kan het
Voor kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten is er de “Ik kan het” training. De groepen zijn opgesplitst in
een groep voor kinderen uit groep 5 en 6 en een groep voor kinderen uit groep 7 en 8. De trainingen
zijn grotendeels gelijk aan elkaar, maar voor de oudste groep wordt dieper ingegaan op inzicht en eigen
gedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn opkomen voor jezelf, gevoelens herkennen en benoemen, reageren op pesten en voel je sterk. De trainingen bestaan uit 10 bijeenkomsten van anderhalf
uur en worden gegeven door twee trainers.
De groep bestaat uit max. 8 kinderen.
Er zijn geen kosten verbonden aan de trainingen.
Wil je meer informatie over een training of wil je je zoon/dochter/leerling (met goedkeuring van ouders) aanmelden voor één van de trainingen, dan kun je contact opnemen met onze SOVA-coördinator: José Kuiper via het e-mailadres: josekuiper@welzijndewolden.nl

