
BIJLES

Het lager onderwijs is een belangrijke stap in het leven van uw 
kind. De schoolloopbaan verloopt vaak met vallen en opstaan. 
Soms heb je als ouder te weinig tijd of niet de nodige kennis 
om je kind bij te staan bij dit leren. 
En net daarom ben ik er om jullie te helpen.

MIJN FOCUS LIGT HIEROP:
• Het enthousiast maken van kinderen voor het studeren/

leren door verbale  beloning in plaats van sancties.
• Het belang van studeren aangeven door abstract en 

 concreet te werken en te linken naar de realiteit.
• Technieken en hulpmiddelen aanbrengen voor het 

 memoriseren.
• Het organiseren en opvolgen van de taken.

Na overleg en bespreking van de specifieke behoeften van het 
kind op vlak van bijles, wordt er gekozen om een bepaald vak 
bij te schaven, huiswerkbegeleiding of leren leren.
Het spreekt voor zich dat ik mijn tempo aanpas aan de 
 mogelijkheden van uw kind.
Voor taal/lezen/spelling wordt gebruik gemaakt van ‘de alfabet-
code’.

BIJLES KAN AANGEVRAAGD WORDEN VOOR 
 VOLGENDE ZAKEN:
Huiswerkbegeleiding, Leren leren, Bijles Rekenen,
Bijles Taal, Schrijven, Lezen.

KINDERCOACHING
BIJLES

WEERBAARHEIDSTRAINING
CREATIEVE WORKSHOPS
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KNUTSEL-AVOND-UURTJE

ZOMERKAMPJES

Verschillende leuke workshops doorheen het schooljaar.
Op woensdag avond voor het lager onderwijs.
Op donderdag avond voor de kleuters.

Tijdens verschillende schoolvakanties 
worden er kampen georganiseerd:
KLEUTERS: 
3de week van juli  

 Thematische kampjes met het accent op crea en beweging

LAGER ONDERWIJS: 
 1ste en 2de week van juli en 3de week van augustus 
   kook- en creakampen

CREATIEVE ACTIVITEITEN

Ben je jarig? Vier je dit jaar je communie of lentefeest? 
Of heb je een andere leuke dag die je creatief wilt invullen 

(vrijgezellen, teambuilding…)? 
Dan ben je bij mij op de juiste plaats. Je kunt kiezen voor:

1. WORKSHOPS
Workshops kunnen aangevraagd worden voor zowel kinderen, 
jongeren als volwassenen: verjaardagsfeestjes, familiefeesten, 
teambuildings … 
Op de website kan u de verschillende mogelijkheden bekijken. 
Workshops kunnen ook gecombineerd worden. 
Bij workshops vanaf 3u een kleine extra: een verrassing voor 
het feestbeest, drankje en hapje.

2. FEESTJE VAN A TOT Z 
Alles kan voorzien worden: zaal, catering, versiering, workshops 
of activiteiten, animatie, uitnodigingen… 
Dit alles volgens jouw vraag en wensen.

3. THEMATISCH FEESTJE
U kan ook zelf een bepaald thema uitkiezen. De activiteiten en 
workshops op het feestje worden dan aan dit thema aangepast. 
De workshops blijven dan voor het feestbeest tot op de dag van 
het feestje geheim.

KINDER- EN JONGERENCOACHING

WAT IS DAT?
Net zoals volwassenen kunnen kinderen en jongeren zich wel 
eens ‘niet goed in hun vel’ voelen en te maken krijgen met 
gevoelens of problemen waar ze zich geen raad mee we-
ten. Dit kan zowel op school als thuis voorkomen. Op allerlei 
manieren kan zich dit uiten zoals slaapproblemen, angsten, 
woede, eetproblemen…
Ook ontwikkelingsproblemen kunnen ervoor zorgen dat kin-
deren zich niet goed voelen of dat het gezinsleven verstoord 
geraakt.
Als kinder- en jongerencoach kan ik hulp bieden aan ouders en 
kinderen van 0 tot en met 25 jaar.
Mijn aanbod is erg ruim:
- Kinder- en jongerenpsychotherapie
- Creatieve therapie
- Speltherapie
- Opvoedingsondersteuning
- Relaxatietherapie
- Gezinstherapie 
- Weerbaarheidstraining ‘ROTS EN WATER’

BIJ WELKE OPVOEDINGS- EN ONTWIKKELINGS-
PROBLEMEN  KUNNEN  KINDEREN EN/OF BIJ MIJ 
TERECHT? 
Verliesverwerking, ziekte en handicap,  
aandachttekort en  hyperactiviteit,  autismespectrumstoornissen, 
angstige gevoelens,  
neerslachtigheid, schoolmoe,  
bedplassen, faalangst,  
eetproblemen, scheiding, 
pesten,  middelengebruik…

FEESTJES !!!


