Assortiment Ouderavonden Broer Pedagogiek
Zullen we doktertje spelen?
Je treft kinderen tijdens het spelen half bloot aan en vraagt je af: is dit normaal en
hoe reageer ik hierop? Tijdens deze avond komt de normale seksuele ontwikkeling
van kinderen aan bod. Hoe ouders en medewerkers omgaan met seksueel gedrag
van kinderen wordt gekleurd door persoonlijke normen en waarden over seksualiteit.
Tijdens deze avond worden ouders hiervan bewust door middel van stellingen en
casussen. Daarnaast worden er handvatten geboden voor de seksuele opvoeding.
Stickers plakken. Help mijn kind is normaal?
Over een druk kind wordt al snel geroepen: die heeft vast ADHD! Of een afwezig
kind wordt door leken bestempeld als autist. Wat zijn nou precies deze stoornissen en
wanneer en door wie worden deze afgegeven? Kan ik als ouder of hulpverlener
signalen vroegtijdig herkennen? Tijdens deze ouderavond geef ik een inleiding in
gezond/leeftijdsadequaat probleemgedrag en ontwikkelingsstoornissen.
Spaghetti in de haren en alweer een maaltijd in de kliko.
Tijdens deze ouderavond wil ik ingaan op eetgedrag van jonge kinderen. Moeizaam
eten heeft invloed op de ouder-kind relatie en kan je als ouders soms tot wanhoop
drijven. Wanneer is eetgedrag normaal en wanneer is er specialistische hulp nodig?
Wat zijn de oorzaken van eetproblemen en wat zijn handige tips?
Waarom niet? Daarom niet?!
Kinderen willen graag de wereld om hen heen ontdekken en daarbij hoort naast
begeleiding en ondersteuning ook het stellen van grenzen. Deze ouderavond gaat
over het stellen van grenzen aan kinderen. Hoe doe je dat? En waarom is dat soms
zo moeilijk? Waarom zijn regels voor kinderen zo belangrijk?
O,o, ruzie in de tent!
Conflicten horen bij het leven. Ook ouders maken wel eens ruzie. Is het schadelijk als
kinderen aanwezig zijn bij een ruzie van ouders? Moet je ruzie waar kinderen bij zijn
vermijden? Hoe houd je het gezellig tussen broertjes en zusjes? Tijdens deze
ouderavond ga ik in op hoe je om kunt gaan met conflicten binnen een gezin. Te
denken valt aan gekibbel over het eten maar ook aan scheldpartijen.
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Zij Bumba kijken, ik even rust.
Kleine kinderen kunnen soms nog beter met de smartphone en ipad overweg dan
dat wij als volwassenen kunnen. En wat is het soms heerlijk rustig als ze even achter
een schermpje zitten! Wat is de invloed van social media op jonge kinderen en hoe
begeleid ik als ouder mijn kind hier het best bij? Tijdens deze ouderavond ga ik
hierop in.
Hoofd, schouders, knie en teen
Tijdens deze ouderavond wordt er ingegaan op de motorische ontwikkeling en de
spel ontwikkeling van kinderen. Wat is de normale motorische- en spelontwikkeling?
Hoe kan je het kind stimuleren? Wat is passend speelgoed bij welke leeftijd?
Brabbel en Babbel
Deze ouderavond gaat over de taalontwikkeling van kinderen. Wat is de normale
taalontwikkeling en hoe kan je deze stimuleren? Hoe belangrijk is voorlezen en hoe
kan je het best omgaan met tweetaligheid?
Informatie ouderavonden
Op dit moment biedt Broer Pedagogiek acht kant en klare ouderavonden aan.
Deze avonden zijn gericht op ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4
jaar. Het is daarnaast mogelijk om een thema aan te dragen en dan schrijf ik een
ouderavond op maat en eventueel aangepast op leeftijdsgroep.
Mijn bedoeling is dat ouders en/of medewerkers zich prettig voelen, dat er een open
veilige sfeer is om eventueel interactief te zijn en dat er ruimte is voor het stellen van
vragen. Zelf vind ik het prettig als een spreker losjes is en niet een standaard
presentatie afsteekt. De avond is prima te combineren voor medewerkers en ouders.
De kosten zijn 275 euro exclusief BTW en reiskosten. In onderling overleg is het
mogelijk om andere afspraken te maken over de kosten en de duur van de avond.
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via lianne@Broer
Pedagogiek.nl of 0610143675.
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