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D A G  O V E R  H E T  G E Z I N

De belevingswereld van kinderen en tieners

 

Dat de ontwikkelingen in onze maatschappij razendsnel gaan, mag duidelijk zijn. Maar welke invloed hebben die

ontwikkelingen op het leven van kinderen en tieners? Waar zijn zij nou dagelijks mee bezig en waarin verschilt hun

wereld met de onze?

Rob Hondsmerk geeft inzicht in de belevingswereld van kinderen en tieners. Daarnaast biedt hij ouders praktische

handvatten aangaande het begeleiden van kinderen/tieners in ‘hun’wereld.

 

De volgende onderwerpen worden belicht:

- Leven met waarden en normen van generatie op generatie; welke rol spelen tradities daarbij en hoe maak je ze

levend in het gezin.

- De belevingswereld van kinderen en tieners; is wat vroeger een rol speelde dat ook in het leven van vandaag?

- Praktische punten voor de opvoeding:

   a. Generatie Z in de digitale wereld betekent 24/7 online: stel je grenzen en waar liggen die dan? Het belang van    

 voorbeeldgedrag.

    b. Hoe maak je kinderen sterk en weerbaar: door ze bloot te stellen aan moeilijke situaties of door een thuissituatie    

 waar vertrouwen de basis is?    

Na de lunch geeft Rob Hondsmerk een interessante workshop waar tieners en ouders worden uitgedaagd om na te   

 denken over zichzelf, hun eigen leefwereld, de keuzes die ze maken en het stellen van grenzen.

 

Spreker: Rob Hondsmerk is directeur van stichting Generatio. Hij is psycholoog en orthopedagoog. Daarnaast is hij

getrouwd en vader van 4 volwassen kinderen.

 

Programma zondag 2 juni 2019

12.15 Ontvangst en koffie

12.45 Presentatie: De belevingswereld van kinderen en tieners

13.45 Lunch

14.45 Workshop voor ouders én tieners: Grenzen opzoeken

15.45 Afsluiting van de dag

Voor kinderen: vanaf 12.30 uur sport en spel, na de lunch een show met een clown. 

Tieners kunnen samen met hun ouders deelnemen aan de workshop. 

Voor de baby’s is er vanaf 11.30 uur opvang.

Aanmelding
We stellen een tijdige reactie zeer op prijs en ontvangen uw aanmelding het liefst vóór 19 mei
door een email te sturen naar gezin@soka.nl.
U kunt hiervoor ook contact opnemen met:
Juliette van den Berg – Rahman, telefoon 06 41837513 of Ludin van Iersel, telefoon 06 40163882 

Kosten:
Volwassenen: €15 p.p.
Kinderen t/m 7 jaar: €4. Kinderen vanaf 8 jaar: €6
Max. bedrag per gezin €50

Contactpersonen
Juliette van den Berg – Rahman Telefoon: 06 41837513

Ludin van Iersel - Enamorado Telefoon: 06 40163882

Betaling:
Bij voorkeur via rek. NL86INGB0005157514
t.n.v. Stichting SOKA, Amsterdam. 
Betaling kan echter ook ter plaatse.


