Waar en wanneer?
De cursus vindt plaats in diverse plaatsen in
de regio en wordt meerdere keren per jaar
gegeven door een medewerker van de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van GGD Gooi & Vechtstreek en van Versa Welzijn. Inschrijving gebeurt
op volgorde van binnenkomst. U kunt zich ook
alvast op de wachtlijst voor een volgende cursus
laten plaatsen.

Gooi en Vechtstreek

Wat zijn de kosten?
De kosten van de cursus bedragen ¤ 30,00 per
persoon. Prijswijzigingen voorbehouden.
Meer informatie en inschrijving
Voor nadere informatie en opgave kunt u
contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD, telefoon (035)
692 63 50.
Meer informatie vindt u op www.ggdgooi.nl.

Peuter in zicht!
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Een cursus voor ouders over
het opvoeden van peuters

Peuters in actie
Voor peuters wordt de wereld steeds groter. Zij
ontwikkelen zich razendsnel. Dat is voor ouders
boeiend om te zien, maar ook wel eens lastig.
Door de vele veranderingen gaat het er thuis
soms stormachtig aan toe. En wat doe je als
ouder als je kind een driftbui heeft? Of niet wil
eten? Of niet luistert? Of andere kinderen slaat?
Alle ouders van peuters komen voor dit soort
vragen te staan, en zoeken naar oplossingen.
Dat kunt u alleen doen, maar u kunt ook meedoen aan een oudercursus, om gezamenlijk over
de opvoeding van peuters te praten.
Ouders in actie
In de oudergroep is veel ruimte om met elkaar
te praten over het opvoeden van peuters. Op
een video ziet u voorbeelden van hoe andere
ouders situaties oplossen. Maar u kunt ook uw
eigen situaties en vragen inbrengen.
In de oudergroep proberen we dan een
antwoord te vinden dat bij u, uw kind en uw
situatie past.
Zowel vaders als moeders kunnen meedoen.

Programma
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van
twee uur (20.00-22.00 uur). Het programma is
als volgt:
1. Introductie
- Welkom en kennismaking
- Introductie van de bijeenkomsten
- Informatie over de ontwikkeling van
peuters
2. Steunen: u leert uw kind te ondersteunen en
een veilige basis te bieden
3. Stimuleren: u leert de ontwikkeling van uw
kind te stimuleren
4. Sturen: u leert manieren om het gedrag van
uw kind te sturen
Voor wie is de cursus bestemd?
De cursus is bedoeld voor iedere ouder die
vragen heeft over de opvoeding van kinderen
van twee tot vier jaar.

