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Vrijwillig: wel gratis maar niet voor niets 

 

Van 27 februari tot 6 maart 2016 is het vrijwilligersweek! Ook centrum ZitStil heeft dan nog meer 

aandacht dan anders voor zijn vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is populair in Vlaanderen. Heel wat mensen 

zetten zich naast hun dagtaak in voor  een vereniging of om iets of iemand te helpen. Je vrijwillig voor 

iets inzetten heeft een belangrijke waarde en lange geschiedenis in onze cultuur. Hoe is dit 

geëvolueerd in ons land en wat doen de vrijwilligers van centrum ZitStil? 
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Schrijf snel in! Training: 'Naar een haalbare aanpak van kinderen met 

ADHD in de klas' voor leerkrachten en zorgcoördinatoren 

basisonderwijs 

Leerkrachten en zorgcoördinatoren die zich verder willen 

verdiepen in het thema ADHD op school kunnen de training 'Naar een haalbare aanpak van kinderen met 

ADHD in de klas' volgen. Deze wordt gegeven over vijf halve dagen. De training start op 26 februari. 

Leerkrachten en zorgcoördinatoren van het basisonderwijs, kunnen zich nog inschrijven! 

Een juist beeld krijgen van een kind met ADHD is de eerste stap in de aanpak. Kennis over deze 

stoornis vergemakkelijkt deze juiste beeldvorming. Eenmaal we juist kunnen inschatten wat haalbaar is 

voor een kind met ADHD in de klascontext, kunnen we op zoek gaan naar ondersteuningsvormen om 

een ADHD-vriendelijk klimaat te creëren. Een aangepaste manier van reageren kan veel bijsturen en 

voorkomen. Positieve aanpak speelt hierin een sleutelrol. Wanneer en hoe ingrijpen op ongewenst 

gedrag sluit het rijtje over de pedagogische vaardigheden af. Bovendien werkt deze aanpak goed bij 

alle kinderen. 

De opleiding wordt gespreid over vijf halve dagen. Theorie en praktijk worden afgewisseld. Alhoewel er 

een min of meer vast programma wordt gevolgd, is er veel ruimte en gelegenheid om met vragen over 

de eigen lespraktijk te komen. Ervaringsoefeningen, huiswerkopdrachten en groepswerk zorgen voor 

een meer persoonsgerichte en dynamische toets. 

  

Plaats: centrum ZitStil,  

Kruishofstraat 341, Wilrijk 

Prijs:  €200,00 (€300,00 voor twee personen van 

dezelfde school) 

Datum: 26/02, 11/03, 25/03, 22/04 & 13/05/2016 Aanvang: 13.15u (tot 16.15u) 

trainer: Marjo Helsen Meer info 

  

 

  

  

 

http://www.zitstil.be/mymail/10304/240b568a6dbc1560d2365f4fdf56fa7d/aHR0cDovL3d3dy56aXRzdGlsLmJlL2FjdGl2aXRlaXRlbi1vcC1yZWdpby9hbnR3ZXJwZW4vMDUwMjIwMTYtdHJhaW5pbmdzbW9kdWxlLW5hYXItZWVuLWhhYWxiYXJlLWFhbnBhay12YW4ta2luZGVyZW4tbWV0LWFkaGQtaW4tZGUta2xhcy1hbnR3ZXJwZW4v/1
http://www.zitstil.be/mymail/10304/240b568a6dbc1560d2365f4fdf56fa7d/aHR0cDovL3d3dy56aXRzdGlsLmJlL2FjdGl2aXRlaXRlbi1vcC1yZWdpby9hbnR3ZXJwZW4vMDUwMjIwMTYtdHJhaW5pbmdzbW9kdWxlLW5hYXItZWVuLWhhYWxiYXJlLWFhbnBhay12YW4ta2luZGVyZW4tbWV0LWFkaGQtaW4tZGUta2xhcy1hbnR3ZXJwZW4v
http://www.zitstil.be/mymail/10304/240b568a6dbc1560d2365f4fdf56fa7d/aHR0cDovL3d3dy56aXRzdGlsLmJlL2FjdGl2aXRlaXRlbi1vcC1yZWdpby9hbnR3ZXJwZW4vMDUwMjIwMTYtdHJhaW5pbmdzbW9kdWxlLW5hYXItZWVuLWhhYWxiYXJlLWFhbnBhay12YW4ta2luZGVyZW4tbWV0LWFkaGQtaW4tZGUta2xhcy1hbnR3ZXJwZW4v/2


 

    
 

  

 

  

 

 

Mediawijs opvoeden 

Workshop: Te veel computer of tv bij ADHD? 

Kinderen en jongeren lijken vaak heel erg in de ban van ‘het 

scherm’, diegenen met ADHD misschien nog wel meer. De vele 

prikkels en belonende karakter van sociale media en games maken 

dat ze er soms uren zoet mee zijn. Het is intussen niet meer de 

centrale vraag of je smartphones of tablets in huis haalt, maar 

veeleer over hoe je er mee omgaat en hoe je je kinderen hierin kan 

begeleiden. In deze workshop bekijken we hoe je gezond 

schermgebruik kan stimuleren bij je kind met ADHD. De workshop 

wordt in nog tot begin februari in 4 regio's gegeven en kost 3 euro 

voor abonnees en 5 euro voor niet-abonnees. De betaling gebeurt 

ter plaatse. Inschrijven kan via onderstaande links. 

 

Nieuwe aansluitende publicatie: Mediawijs opvoeden 

Onze kinderen groeien op midden in het digitale tijdperk. Ze spelen 

spelletjes op de xbox, chatten op hun smartphone, surfen op 

internet, of zijn geabonneerd op een Youtube kanaal. Een complete 

digitale wereld vol mogelijkheden, voordelen en kansen. Maar er 

zijn helaas ook nadelen en zorgen. Bovenstaande vragen komen 

de meeste ouders dan ook vast bekend voor. Hoe zorg je ervoor 

dat het achter de schermen leuk en veilig blijft? Hoe voed je je kind 

mediawijs op? 
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Als ouders van een kind met ADHD apart 

gaan wonen 

Workshop: Als ouders van een kind met ADHD apart gaan 

wonen 

Je hebt een kind met ADHD en bent niet langer samen met vader 

of moeder van je kind. Dit was niet hoe het was gepland. Maar het 

is nu zo, dus maak je er het beste van. 

Waar moet je op letten als je kind met ADHD in twee gezinnen 

woont? Hoe kan je je kind helpen om met de andere regels en 

afspraken in ieder huishouden om te gaan? Wat als jij en je ex-

partner het niet eens zijn over de beste therapie voor je kind? En 

wat kan de rol zijn van een plusouder in dit alles? De workshop 

wordt in al onze regio's gegeven en kost 3 euro voor abonnees en 

5 euro voor niet-abonnees. De betaling gebeurt ter plaatse. 

Inschrijven kan via onderstaande links. 

 

Nieuwe aansluitende publicatie: Een week bij mama, een week 

bij papa? 

Als twee ouders uit elkaar gaan, is dat voor alle kinderen, ongeacht 

hun leeftijd, een heftige gebeurtenis die hun veilige en vertrouwde 

wereld op zijn kop zet. Het goede nieuws is dat je als ouder heel 

wat kunt doen om de veerkracht van je kind te helpen herstellen. 

Het liefst krijg je hiervoor een pasklaar antwoord dat leidt naar 

succes. Maar zo werkt het niet. Elk kind en elk gezin is anders. 

Maatwerk dus. 
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centrum ZitStil maakt deel uit van federatie Vijftact en van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid 

 

Wenst u in de toekomst geen nieuwsbrief meer te ontvangen, klik dan hier. 
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