Zomertraining ‘Klaar voor de start’
voor aanstaande brugklassers
“ Méér dan een cursus alleen!”

Informatie voor ouders
Barneveld, januari 2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s) van kinderen uit groep 8,

Aanmelden kan via
bijgevoegd formulier of op
www.desovaspecialist.nl

U krijgt deze tijd van het jaar op de basisschool van uw zoon of dochter een advies voor het voortgezet
onderwijs en (online) open dagen bezoeken. Mogelijk is daarmee uw zorg rondom de overstap van uw kind
naar het voortgezet onderwijs niet weg. Hoe gaat uw kind zich straks redden op de grote nieuwe school?
Veel jongens en meisjes zien er tegenop om naar hun nieuwe school te gaan. Zeker nu alles zo anders loopt
dan in andere jaren. Een andere school, andere kinderen, andere leraren… Wat spannend allemaal!
Voor sommigen was de basisschool niet leuk. Het leren verliep moeizaam of er werd helaas gepest. Het
kind trok zich terug of was juist moeilijk in de omgang. Het had moeite om vrienden te krijgen en te
houden. Samen met de school heeft u zich ongetwijfeld ingezet om zoveel mogelijk te doen aan de
ontwikkeling van uw kind.
Kortom, de overstap naar de nieuwe school geeft extra spanning en onzekerheid: ‘Komt het wel goed met
mijn kind? Het heeft weinig zelfvertrouwen…’ U gunt uw kind een extra duwtje in de rug.
Om deze leerlingen een helpende hand te bieden organiseert Rehoboth Dienstverlening samen met 12
scholen voor voortgezet onderwijs voor de twaalfde keer de succesvolle zomertraining ‘Klaar voor de
start’. Het is een tweedaagse training die het zelfvertrouwen van schoolverlaters versterkt en de nieuwe
start versoepelt. Ook voor kinderen die ooit een sociale vaardigheidstraining volgden, naar PMT of
speltherapie gingen, kan de training een welkome opfrisser zijn. En: bij ons zijn ook kinderen met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden of een beperking van harte welkom!
 Wat is de inhoud van de training ‘Klaar voor de start’?
De training kent voor de deelnemers twee belangrijke doelen:
1. Versterken van de sociale weerbaarheid. We oefenen met thema’s, zoals: omgaan met angst, stevig
in je schoenen staan en opkomen voor jezelf, vrienden maken en houden, omgaan met pestgedrag
of met slechte schoolresultaten. Maar we werken aan onderwerpen, zoals: je gedrag op het plein
en in de gang, huiswerk, wisseling van leraren, problemen bespreken met je mentor.
2. Trainen van moeilijke sociale vaardigheden. Vooraf gaan we na welke sociale ondersteuning uw
kind nodig heeft. Is uw zoon of dochter pestbaar? Dan oefenen we in rollenspelen wat je moet
doen als je last hebt van een ander. Kan het kind slecht tegen complimenten en/of kritiek? Dan
richten we ons daar in de training specifiek op. Enzovoorts!
 Hoe is de opzet?
Nadat u uw kind op de website heeft aangemeld, ontvangt u een inschrijfformulier dat u invult,
ondertekent en terug stuurt. Daarna is rond de maand juni een persoonlijk telefonisch contact met een
trainer. Hij of zij zal vooral vragen naar wat uw kind nodig heeft op de training. U krijgt vlak voor de
zomervakantie een informatiebrief met tijden, adres e.d. Vervolgens wordt de training gezamenlijk
opgestart. Voor ouders is er op de ochtend van de eerste dag een ouderbijeenkomst en aan het eind
van de tweede dag krijgen de kinderen een diploma waar u bij aanwezig mag zijn.
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 Wat nemen de deelnemers hiervan mee?
Na de training krijgen de kinderen een praktische boekje met nuttige tips. Zo hebben de kinderen er in
de toekomst ook wat aan. De training wordt afgerond met een diploma.
 Wanneer en waar wordt deze training gegeven?
D.V. in de laatste week van de zomervakantie, op twee dagen van 8.30 tot 16.00:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Van Lodenstein College Kesteren: maandag 15 en dinsdag 16 augustus 2022
Ichthus College Veenendaal: maandag 15 en dinsdag 16 augustus 2022
Wartburg College (Guido de Bres) Rotterdam: dinsdag 16 en woensdag 17 augustus 2022
Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem: dinsdag 16 en woensdag 17 augustus 2022
Gomarus Scholengemeenschap Zaltbommel: dinsdag 16 en woensdag 17 augustus 2022
Driestar College Gouda: woensdag 17 en donderdag 18 augustus 2022
Van Lodenstein College Amersfoort: woensdag 17 en donderdag 18 augustus 2022
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Uddel: woensdag 17 en donderdag 18 augustus 2022
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Rijssen: woensdag 17 en donderdag 18 augustus 2022
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn: donderdag 18 en vrijdag 19 augustus 2022
Pieter Zandt Scholengemeenschap Urk: maandag 22 en dinsdag 23 augustus 2022
Pieter Zandt Scholengemeenschap Kampen: dinsdag 23 en woensdag 24 augustus 2022

 Wie gaan de kinderen trainen? Wie coördineert de training?
De zomertraining wordt gegeven in tweetallen door gecertificeerde sociale vaardigheidstrainers met
ruime ervaring. Wilt u met de trainers kennismaken? Kijk dan op www.desovaspecialist.nl U vindt er
een foto en een korte omschrijving van de deskundigheid en ervaringen van de trainers. De website
wordt voortdurend geactualiseerd.
De training wordt landelijk gecoördineerd door ondergetekende. Op elke locatie is een coördinerend
trainer die de ouderbijeenkomsten en diplomeringen leidt en de trainers coacht.
 Wanneer gaat de training door?
Als + 8 deelnemers zich melden, kan de groep starten. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.
 Wat zijn de kosten?
Voor deze tweedaagse zomertraining, inclusief extra materialen vragen wij van de ouders een bijdrage
van € 175,00. U ontvangt vóór de training informatie over de betaalwijze.
Verdere informatie vindt u op de website. Daar meldt u uw kind eenvoudig aan. Dit kan tot de
zomervakantie. Ons advies is: wacht niet te lang, want vol = vol. En houdt onze website in de gaten voor
actuele informatie. Achterliggende 12 jaren hebben alle kinderen die op tijd waren aangemeld aan de
trainingen kunnen deelnemen!
Bij vragen of opmerkingen kunt u mij het beste mailen. Dan bel ik u spoedig terug.
Hartelijke groeten,
P.W.J. (Peter) van Vuuren
Landelijk coördinator zomertrainingen
Rehoboth Dienstverlening Barneveld
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info + downloads + aanmelding:
www.desovaspecialist.nl
Datums, tijden en trainers onder voorbehoud.
Zie de website voor actuele informatie!

E pvvuuren@rehobothoz.nl

T 06-47625980

