Triple P

Najaar 2019

telkens van 19 tot 21 uur
Gezondheidscentrum
Visstraat 14, Eeklo
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HEB JE INTERESSE
OM MEE TE DOEN?
GEZONDHEIDSCENTRUM
MEETJESLAND
Visstraat 14
9900 Eeklo

tel. 09 376 70 50
onthaal@gezondheidscentrummeetjesland.be

Triple P is een cursus georganiseerd door CKG Sloeberhof
i.s.m. Wijkcentrum De Kring en Gezondheidscentrum Meetjesland
en is een initiatief van het Huis van het Kind Eeklo

5 bijeenkomsten vol tips
voor ouders van kinderen
tussen 2 en 12 jaar

Triple P staat voor Positive Parenting Program of
positief opvoeden. De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit maar af en
toe stelt het gedrag van kinderen het geduld van
ouders danig op de proef.
Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen in de aanpak leert Triple P je om die situaties
anders aan te pakken. Kleine veranderingen dus
die een groot verschil kunnen maken voor jou en je
gezin.
Met Triple P krijg je meer inzicht in hoe
je gezin in elkaar zit. Je leert door
wat je zegt, denkt, voelt en doet:
• een stabiele, ondersteunende
en warme omgeving te creëren
voor je kinderen

• gewenst gedrag te stimuleren
• ongewenst gedrag op een positieve, consequente en besliste manier aan te pakken
• vooraf te plannen en zo mogelijk moeilijke situaties de baas te kunnen
• voor jezelf te zorgen als ouder
Het programma is gericht op het ontwikkelen van
positieve relaties, vaardigheden en gedragingen. Op
die manier vermijd je problemen en krijgen kinderen alle kansen om optimaal te ontwikkelen.

Praktisch
Cursus voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar.
De bijeenkomsten zijn gratis. Elke bijeenkomst
duurt 2 uur. Er is een pauze voorzien en je krijgt een
gratis drankje.
Welkom!

