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Beste Ouders, grootouders, schoolteam, … 

 

Anders kijken en luisteren naar kinderen  
het Ontwikkelen van draagkracht/zelfvertrouwen bij kinderen. 

 
Een kind ontwikkelt zich van totale afhankelijkheid naar een groter wordende zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid. De manier waarop dit ondersteund wordt is zeer belangrijk in het ontwikkelen van 
het draagkrachtig maken van kinderen en jongeren. Veilige hechting, een veilig basisnest, 
fundamenteel vertrouwen en positief benaderd worden, zijn essentiële componenten voor de 
ontwikkeling van een persoonlijkheid met zelfvertrouwen.  
En wie zijn wij, ouders of begeleiders, hoe was ons nest? Zijn wij zelf bange opvoeders geworden of 
autoritaire begeleiders? Of geven wij onze grenzen steeds weer aan vanuit een negatief kader? In 
hoeverre heeft dit invloed op het ontwikkelen van het zelfvertrouwen van ons en onze kinderen? 
Hebben wij voldoende geleerd met onze verantwoordelijkheden om te gaan? Leren we het onze 
kinderen aan? Zijn we enerzijds duidelijk en consequent en kunnen we hen anderzijds de ruimte geven 
om zich in alle openheid te ontplooien en vertrouwen te hebben in eigen kunnen? Hoe kracht en 
mogelijkheden aanwakkeren, talenten mee helpen ontwikkelen en ons niet blind te staren op wat 
onze jongelui nog niet kunnen. 
 
Graag nodigen we jullie uit voor deze inspirerende avondlezing. 
Spreker: Lut Celie (de Bleekweide) 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!  
Om organisatorische reden graag inschrijven (zaalvoorbereiding) 

 
Ja, ik kom naar deze avondlezing “Zelfvertrouwen bij kinderen” op 14-03-2017 om 19u30 
 

Naam: ………………………………………………. …..… aantal personen ………………………... 
School: ………………………………………………… …...Klas……… …………………………… 

Gelieve deze inschrijvingsstrook vóór 10/03/2017 terug te bezorgen via de school (leerkracht van de klas) of 
inschrijven kan ook via info@pjcouders.be of els.desintebin@outlook.com  (of google link ! ) 

Op dinsdag 14 maart 

om 19u30 (inkom gratis) 
Paus Johannescollege (refter) 

 

Ingang via Baron Arthur Verhaegenlaan 8 

Uitnodiging  infoavond/lezing      

 

oudercomité Paus Johannescollege 
 

In samenwerking met Sociaal Huis en Gezinsbond Merelbeke. 
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