
ANDER VORMINGSAANBOD OVER 
OPVOEDINGSTHEMA’S in Roeselare

EXPERTISECENTRUM KRAAMZORG DE WIEG 

Leenstraat 31 - 0479 95 17 90 - 
info@dewieg.be - www.dewieg.be

Infomomenten over zwangerschap, geboorte, 
kraamtijd en de eerste levensmaanden voor 
ouders en grootouders
www.dewieg.be

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT (CM)

051 265 300 - gezondheidspromotie.
roeselaretielt@cm.be - www.cm.be/agenda

Workshop ‘Peuters in actie’
za 24/5 van 10u tot 11u

Workshop babymassage
di 28/2 om 13u30
do 22/6 om 19u

Gratis activiteit op buitenspeeldag ism ARhus
wo 19/4 

GEZIN EN HANDICAP VZW

03 216 29 90 – gezinenhandicap@kvg.be
www.gezinenhandicap.be

Infomoment ‘Ondersteuning in het kader van 
het M-decreet’
wo 26/4 om 19u30

CENTRUM VOOR KINDERZORG EN 

GEZINSONDERSTEUNING (CKG) DE FAKKEL

Mandellaan 204 – 0492 97 64 79 – 
isabellestaelens@ckgdonbosco.be - 
www.ckgdonbosco.be

Oudercursus ‘Help, mijn kind doet moeilijk!’
telkens op maandag: 30/1, 6/2, 13/2, 
20/2, 6/3: tijdstip wordt met groep 
bepaald

051 80 59 00 - huisvanhetkind@roeselare.be 

WWW.HUISVANHETKINDROESELARE.BE   

Deze vormingskalender is een initiatief van de 5 Infopunten Opvoeding van Roeselare.
CAW Centraal-West-Vlaanderen | Kind en Gezin, regio Roeselare | Welzijnshuis Roeselare | 
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding | Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO!
De Infopunten Opvoeding maken deel uit van het samenwerkingsverband Huis van het Kind Roeselare

ROESELARE – VOORJAAR 2017

INFOMOMENTEN 
OVER OPVOEDEN 

WEEK VAN DE OPVOEDING
16-23 mei 2017

Meer activiteiten in de Week van de Opvoeding vind je vanaf april op www.roeselare.be

Data en tijdstip: 
telkens op dinsdag, op 30/5, 6/6, 13/6. Wie 
inschrijft neemt deel aan de 3 bijeenkomsten.   

De cursus vindt plaats als er voldoende 
inschrijvingen zijn. Inschrijven kan tot en 
met maandag 15 mei.

Spreker
Annelien Heyerick, therapeut en bemiddelaar. 
 Cursus in samenwerking met de gezinsbond.

Plaats Dienstencentrum Schiervelde 
Schierveldestraat 55+ in Roeselare

Prijs gratis 

Inschrijven 
huisvanhetkind@roeselare.be of 
via het Welzijnshuis 051 80 59 00

Heel wat kinderen en jongeren verblijven na 
de scheiding van hun ouders afwisselend bij 
beide ouders.  We bespreken het effect hiervan 
op de kinderen, maar ook op de (plus-)  
ouders.  De verschillende gezinsrelaties en de 
verblijfswissel komen eveneens aan bod.  We 
wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

EEN THUIS IN TWEE HUIZEN   
Cursus van 3 bijeenkomsten voor éénoudergezinnen en samengestelde gezinnen

INFOAVONDEN

THEATER ‘MOEDER IS EEN 

NOODZAKELIJK KWAAD’  
Voor ouders en opvoeders van tieners 
(10-18 jaar) én hun tiener(s)

Een moeder en haar tienerzoon. Haar eindeloze 
reeks vragen. Zijn ontluikende seksualiteit. Haar 
overbezorgd-zijn. Zijn groeien naar volwassenheid. 
Haar angst. Zijn onzekerheid. Ze praten, lachen, 
maken ruzie, leggen het bij, lachen en maken nog 
eens ruzie.  Herkenbaar! Een grappige en broze 
voorstelling. Ideaal om de dialoog (terug) aan te 
zwengelen.

Beide rollen worden door mannen vertolkt wat de 
voorstelling een extra dimensie geeft.

Datum en tijdstip vrijdag 19 mei 2017 om 20u
Theatergezelschap Route 33 – www.route33.be
Plaats Arhus, De Munt 8 in Roeselare
Prijs gratis
Inschrijven huisvanhetkind@roeselare.be of 

via Welzijnshuis 051 80 59 00

GEZINSACTIVITEIT IN HET GEITEPARK  
Voor ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar

Datum en tijdstip zaterdag 20 mei 2017, 
instappen tussen 14u en 17u.  
Dappere peuters kunnen van 15u tot 16u 
hun tutje aan de tutjesboom hangen.  

in de ruimere regio 
www.groeimee.be/kalender



Datum en tijdstip
dinsdag 21 maart 2017 om 19u30

Spreker/begeleider
Hilde Leonard: Pedagoge die al meer dan 
15 jaar opvoeders (leerkrachten, ouders, 
begeleiders jeugdzorg en kinderopvang) 
begeleidt in het voorkomen vàn en omgaan 
mét moeilijk gedrag van kinderen en het 
versterken van sociale vaardigheden. 

Plaats ARhus, De Munt 8 in Roeselare 

Prijs gratis 

Inschrijven
huisvanhetkind@roeselare.be 
of via het Welzijnshuis 
051 80 59 00

Datum en tijdstip
je kan kiezen tussen volgende data: 
• Donderdag 26 januari 2017 
 van 19u15 tot 21u30
• Donderdag 30 maart 2017 
 van 19u15 tot 21u30

Begeleiding
regioverpleegkundigen Kind en Gezin

Plaats Regiohuis Kind en Gezin
Hoogstraat 31 in Rumbeke (Roeselare)

Prijs gratis

Inschrijven
huisvanhetkind@roeselare.be 
of via de Kind en Gezin-lijn 
078 150 100

Datum en tijdstip
Dinsdag 14 maart 2017 om 19u30

Plaats Dienstencentrum Schiervelde
Schierveldestraat 55+,  8800 Roeselare 

Begeleiding
CLB-arts Maaike Deschoemaeker en 
medewerkers van de Infopunten Opvoeding 
Roeselare 

Prijs gratis 

Inschrijven
huisvanhetkind@roeselare.be of via het 
Welzijnshuis 051 80 59 00. Geef door of je 
ouder/leerkracht/kindbegeleider bent.  

houvast kan bieden voor zo veel mensen. Dit 
verhaal is een werkelijk noodzakelijk discours 
voor onze tijd.’- Dirk De Wachter, psychiater

Datum en tijdstip
maandag 24 april 2017 om 19u30

Spreker
Tine Maenhout is journaliste voor oa Knack 
Weekend en Charlie Magazine en moeder in 
een samengesteld gezin.  Ze is auteur van het 
boek ‘Jij, ik, hij, zij en al de kinderen’.  

Plaats ARhus, De Munt 8 in Roeselare 

Prijs gratis 

Inschrijven 
huisvanhetkind@roeselare.be of via het 
Welzijnshuis 051 80 59 00

Waar komt boosheid bij kinderen vandaan? Is 
het normaal dat mijn kind regelmatig woede-
uitbarstingen heeft? Hoe kan ik dat voorkomen? 
En wat doe ik best als mijn kind zo woedend is, 
dat het niets meer lijkt te horen? Dit zijn geen 
gemakkelijke vragen. Toch hebben de meeste 
ouders ermee te maken. 

‘Boos zijn is OK, maar je mag niet schelden, 
schoppen of gooien’.   Dat is de rode draad van 
deze avond. We onderzoeken waar boosheid 
vandaan komt en ontdekken wat je kan 
doen om boosheid minder kans te geven. We 
bekijken hoe kinderen hun boosheid op een 
positieve manier kunnen uiten en hoe je hen 
daar als ouders bij kan helpen. We staan stil bij 
onze eigen reactie op woede-uitbarstingen van 
kinderen en zoeken manieren om hier beter 
mee om te gaan. 

Na een stevige inleiding is er kans om vragen 
te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Wanneer je afhankelijke baby stap voor stap 
verandert in een eigenwijze peuter heb je als 
ouder wel eens vragen:
• Noor wil niet in haar bedje slapen, wat nu? 
• Is het OK als Stan liever alleen speelt?
• Mila heeft haar jongere broertje gebeten! 

Wat nu?
• Hoe leer ik Noah omgaan met grenzen?  

Hij is zo druk…!

Wil je meer weten over het waarom van 
het gedrag van je peuter?  Wil je samen 
met andere ouders praten over alledaagse 
opvoedingsvragen?  Dan is deze praatavond 
iets voor jou. Je ontdekt wat je als ouder 
kan verwachten van je peuter, wat normaal 
peutergedrag is en hoe je hier best mee 
omgaat.

Zindelijk worden is een ontwikkelingsproces 
dat elk kind doormaakt op zijn eigen 
tempo.  Ouders en begeleiders hebben 
een ondersteunende rol: kijken of het kind 
eraan toe is, of het interesse heeft, het kind 
regelmatig herinneren om te gaan plassen, 
zorgen voor een goed potje,…
Op deze infoavond staan we stil bij allerlei 
vragen rond zindelijkheid: hoe merk je dat 
je kind weet dat hij/zij moet gaan plassen?  
Wanneer kan je de pamper achterwege laten?  
Hoe aanmoedigen en belonen? Wat met een 
eigen willetje dat vooral duidelijk wordt op 
potjesvlak?  Hoe wordt een kind ook ’s nachts 
zindelijk?  Wat met de druk om zindelijk te zijn 
vóór je kind naar school gaat?  Wat als het 
allemaal niet zo vlot gaat?  

Na een uiteenzetting door een arts is er 
aansluitend een workshop voor ouders, een 
workshop voor leerkrachten en een workshop 
voor kindbegeleiders waar we ingaan op 
praktische vragen en concrete tips meegeven.  

Naar schatting leeft één op de tien kinderen 
in een samengesteld gezin. Dat is niet altijd 
vanzelfsprekend. Partners, ex-partners, 
kinderen en stiefkinderen met verschillende 
belangen, emoties en loyaliteiten zoeken 
samen naar een balans. Journaliste Tine 
Maenhout ging op basis van haar eigen 
ervaringen praten met experts en andere 
ervaringsdeskundigen over wat het betekent 
om in een samengesteld gezin op te groeien. 
Het resultaat is een herkenbare zoektocht 
naar handvaten om een nieuw gezin vorm 
te geven.  Want hoe kan iedereen - ouders, 
kinderen, grootouders - zijn plek vinden in 
het nieuwe gezin? En waarom is het soms zo 
leuk, soms zo vreemd en soms zo moeilijk om 
een nieuw gezin op te bouwen?

De lezing is gebaseerd op haar boek ‘Jij, ik, hij, 
zij en al de kinderen: de wondere chaos van 
een samengesteld gezin’. 
‘Dit boek is in alle opzichten goed geschreven 
en relevant. Het is het enige in zijn genre dat zo 
bevattelijk en soms pijnlijk herkenbaar hoop en 

INFOAVONDEN INFOMOMENTEN OVER OPVOEDEN

IK BEN ZÓÓ BOOS!   
over omgaan met boosheid en agressie van kinderen 
infoavond voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken van kinderen 
tussen 3 en 12 jaar 

PEUTERS LIEF, MAAR SOMS LASTIG   
praatavond over peutergedrag 
voor ouders met een peuter (vanaf 18 maanden tot 3 jaar) 

OP HET POTJE   
Infoavond over zindelijkheid  
voor ouders met een peuter én voor leerkrachten en kindbegeleiders 
die met peuters werken

DE WONDERE CHAOS VAN 
EEN SAMENGESTELD GEZIN   
Lezing 
voor ouders, grootouders, plusouders 
en geïnteresseerden


