Uitnodiging
16 mei

Alles voor je kind
10 workshops voor ouders over de toekomst van hun kind

Filosoferen
met kinderen

Het puberbrein: impulsief, maar ook gevoelig!

Hoe doe ik het goed? Voedingstips voor ouders en kinderen met tijdgebrek
Aanspreken: enorm moeilijk, maar wel nodig!
Toontje hoger - Muziekworkshop

De gebruiksaanwijzing van je kind

Let them talk, English Programme at the Dominicus
Hoe krijg je je kind in beweging?
Welterusten

Mijn kind is een kanjer!

De St. Dominicusschool organiseert dit jaar voor de derde keer de workshopavond ‘Alles voor je kind’.
Als ouder wil je graag de juiste keuzes maken voor je kind. Er zijn zoveel vragen die je als ouder kunnen bezighouden:
•
Wat geef ik mee als hapje?
•
Hoe lang mag mijn kind achter de tablet/tv?
•
Hoe kan ik mijn kind helpen bij een denkgesprek?
•
Waarom is mijn kind zo explosief, is dit het puberbrein?
•
Waarom zit er geen gebruiksaanwijzing bij mijn kind?
•
Waarom kan mijn kind niet in slaap komen?
Een greep uit de vragen waarop u op 16 mei antwoord krijgt.
Wij hebben 10 interessante en interactieve workshops voor u in petto. De workshopleiders komen van
binnen en buiten de school en zijn specialist op hun vakgebied.
Programma Alles voor je kind, woensdag 16 mei 2018
19.30 – 20.00 uur Inloop met koffie en thee
20.00 – 20.50 uur Workshopronde 1 (op inschrijving)
21.00 – 21.50 uur Workshopronde 2 (op inschrijving)
Afsluiting met borrel
U kunt zich hier inschrijven. Er zijn twee rondes. In iedere ronde kunt u een workshop volgen, u kunt
dus in totaal 2 workshops volgen. Wij vragen u vier keuzes kenbaar te maken, met uw eerste keuze op
nummer 1, enzovoorts. Natuurlijk proberen wij zoveel mogelijk uw eerste en tweede keuze te honoreren. Schrijf u bijtijds in, zodat u zoveel mogelijk kans maakt op een plekje! U krijgt van ons van tevoren
bericht in welke workshops u bent geplaatst in ronde 1 en 2. Voor vragen kunt u mailen naar corine.
willemsens@ksu-utrecht.nl of sanne.smorenburg@ksu-utrecht.nl.
Hieronder vindt u de beschrijving van de 10 workshops waaruit u kunt kiezen.

1
Filosoferen met kinderen

Jenke van Middelkoop, leerkracht St. Dominicusschool
Wat levert filosoferen met kinderen op? Wat maakt een vraag een filosofische vraag? Hoe
kunt u kinderen inspireren tot een denkgesprek? Wat zijn de mogelijke opbrengsten van
zo’n gesprek? Welke verschillende stijlen van begeleiding bestaan er zoal? Deze en andere
vragen zal Jenke adresseren in de workshop Filosoferen met kinderen. En natuurlijk gaat u
zelf ook aan de slag met een aantal verschillende werkvormen.

2
Het puberbrein:
impulsief, maar ook gevoelig!

Jiska Peper, hersenwetenschapper Universiteit Leiden
en oprichter van Science2share
In deze workshop gaan we het hebben over veranderingen in het brein van pubers. Wat
gebeurt er allemaal onder die hersenpan en verklaart dit hun – soms impulsieve - gedrag?
Zijn de razende hormonen ook ergens goed voor? Werkt dit anders bij jongens dan bij
meisjes? Jiska zal u de nieuwste inzichten uit haar onderzoek presenteren en u laten zien
dat de puberteit – die soms al met 8 jaar begint - een periode vol met kansen is!
(www.science2share.nl)

3
Hoe doe ik het goed? Voedingstips voor
ouders en kinderen met tijdgebrek
Birgit de Vos, senior onderzoeker Wageningen University
and Research en moeder op school

Voeding heeft een belangrijke invloed op de (leer)prestaties van uw kind. Dat is bij iedereen
wel bekend. Maar hoe werkt dit eigenlijk in de praktijk waar allerlei dilemma’s om de hoek
komen kijken, zoals:
1) weinig tijd hebben om te eten
2) weinig tijd om klaar te maken
3) wensen van kinderen die niet altijd overeenkomen met uw ideeën.
In deze workshop gaan we aan de hand van simpele weetjes en praktische tips theorie en
praktijk dichter bij elkaar brengen.

4
Aanspreken: enorm moeilijk,
maar wel nodig!

Anna Prat, psycholoog/trainer/coach bij Sprankel & Co
en moeder van 3 kinderen
Weinig dingen vinden we zo lastig als anderen aanspreken. Dagelijks doen zich situaties
voor waar je iets van vindt en die je bespreekbaar zou willen maken: je kind komt verdrietig
thuis en vertelt over een opmerking van de leerkracht, of je kind heeft bij zijn vriendje gespeeld en snoep en snacks gegeten, waar je niet blij mee bent… Feedback geven, anderen
aanspreken: heel lastig, maar wel onmisbaar voor optimaal contact. In deze workshop krijg
je praktische handvatten om elkaar als volwassenen op een positieve en heldere manier
aan te spreken en daarmee de kans te vergroten dat de ander iets met je feedback doet.

5
Toontje hoger - Muziekworkshop

Suze van Calsteren, vakleerkracht muziek via Het Wilde Westen
Heeft uw kind het wel eens over boomwhackers? Of over Het Scatalfabet? Elke donderdag
geef ik muziekles aan een aantal klassen van de school. We gebruiken daarbij de digitale
muziekmethode 123ZING. Bent u benieuwd en wilt u ervaren wat uw kind tijdens mijn muzieklessen doet en leert? Doe dan mee met deze actieve muziekworkshop! Ook bespreken
we het belang van muziek voor een kind. Waarom is het zo’n waardevol onderdeel van een
lesdag? En muziek maken als (naschoolse) hobby: hoe help je je kind met de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken?

6
De gebruiksaanwijzing van je kind
Caroline Kwint-Schenk, oprichter Succesvol Opvoeden en
co-auteur van ‘Boek voor ouders’

Donald en Caroline schreven het ‘Boek voor Ouders - Ontdek in 9 stappen hoe opvoeden
makkelijker en relaxter kan’ (zie www.succesvolopvoeden.nl). Met het boek en hun programma’s inspireren zij ouders om van hun ‘oké’ gezinsleven een fantastisch gezinsleven
te maken. Caroline zal een inspirerende workshop geven, waarin ze de gebruiksaanwijzing
van uw kind geeft. Dat is toch onmogelijk! Ze kent uw kind immers niet. Laat je verrassen
en leer onder andere:
- Je kind beter te begrijpen
- Hoe je meer geduld hebt met je kind en er minder strijd is in huis
- Hoe je kunt bijdragen aan het zelfvertrouwen van je kind

7
Let them talk, English Programme
at the Dominicus

Enthousiaste leerkrachten van de St. Dominicus die Engels geven
Op de Dominicus leiden we kinderen toekomstgericht op. Voor ons hoort daar sinds vier
jaar ook Engels vanaf groep 1 bij. Het blijkt dat het geven van Engels op zo’n jonge leeftijd
de taalgevoeligheid bevordert en dat het het zelfvertrouwen van het kind vergroot. Hoe
doen we dat? Hoe voelt het als je ineens een volkomen vreemde taal hoort? Hoe zien de
lessen er in elke bouw uit? Wat zijn de toekomstplannen op school m.b.t. de lessen Engels?
De workshop zal informatief en actief zijn. Net als onze lessen…

8
Hoe krijg je je kind in beweging?

Marianne Kevenaar, fysiotherapeute Gezondheidscentrum Oog in Al
Zit uw kind lang en vaak achter de spelcomputer, tablet of tv? Veel langer dan je lief is?
Kinderen moeten een drempel over voordat ze hun computerspelletje neerleggen of de tv
uitzetten. Ze hebben op dit vlak wel wat aansporing nodig. Je kind stimuleren en motiveren
om in beweging te komen: hoe krijg je dat voor elkaar? En welke vormen van bewegen zijn
belangrijk voor je kind? In deze workshop gaan we op deze vragen in.

9
Welterusten

Merel Obermeijer, Opvoedcoach, slaapdeskundige en
Mindful Parenting trainer Opvoedingsondersteuning Utrecht.
Voor u en uw kind is het belangrijk om lekker te slapen. Tijdens het slapen worden bij kinderen groeihormonen aangemaakt. Tijdens het slapen krijgt het systeem tijd om te herstellen. Kinderen slapen, als het goed is, soms wel de helft van hun dag. Reden te meer om
eens dieper te duiken in slaapradartjes, het belang van een slaapritueel en de biologische
klok. In deze interactieve workshop leert u van alles over slapen van kinderen. Waarschuwing: van deze workshop kunt u zomaar zelf ook een beetje slaperig worden!

10
Mijn kind is een kanjer!

Kanjertrainer Lilian Vliek en leerkrachten St. Dominicusschool
De Kanjertraining is een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode om de sfeer in de klas
goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname
van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en
zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.
Sinds vorig jaar hanteren wij deze methode schoolbreed. In deze workshop ervaart u hoe
de kinderen deze lessen krijgen op school: welke taal wij gebruiken en wat voor soort oefeningen wij doen met de kinderen.

