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INFOMOMENTEN 
OVER OPVOEDEN 

WWW.HUISVANHETKINDROESELARE.BE



INFOAVONDEN

BUDGET IN HANDEN VAN JE KIND
Financiële opvoeding, meer dan zakgeld alleen
Voor ouders van schoolgaande kinderen en tieners 

Hoe leer ik mijn kind goed omgaan met 
geld? Geef ik beter geen of wel zakgeld? 
Welke afspraken kan ik hierover maken 
met mijn kind? Hoe wapen ik mijn zoon/
dochter tegen de valkuilen van reclame? 
Hoe beïnvloed ik het spaargedrag van mijn 
kind?

Tijdens de vorming wordt samen op zoek 
gegaan naar antwoorden op deze en 
andere vragen binnen het thema financiële 
opvoeding.

Datum en tijdstip donderdag 4 februari 
2021 om 19u30

Plaats Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10 in 
Roeselare

Spreker Kathleen Goethals, 
vormingsmedewerker BudgetInZicht 
Centraal-West-Vlaanderen

Prijs gratis

Inschrijven  
www.huisvanhetkindroeselare.be of  
051 80 59 00 (Welzijnshuis)



EERSTE HULP BIJ EMOTIES VAN TIENERS
Hoe kan je als ouder je tiener helpen om  
evenwichtig met emoties om te gaan? 
Oudertraining voor ouders van tieners tussen 10 en 16 jaar

Tieners belanden vaak in een emotionele achtbaan in de fase van kind naar volwassene. 
Het ene moment zijn ze boos, het andere verdrietig of juist erg blij. Als ouder kun je 
deze soms heftige emoties verwarrend vinden. Discussies tussen jou en je tiener kunnen 
stressvol en frustrerend zijn voor iedereen in het gezin.

Tijdens deze cursus krijg je meer inzicht in de emotionele ontwikkeling van kinderen op 
de drempel naar adolescentie. Je leert welke basishouding je best aanneemt tegenover 
de gevoelens van je tiener. Samen met andere ouders wissel je ervaringen uit en oefen 
je op gevoelens erkennen en benoemen, omgaan met verzet en stilzwijgen van je tiener, 
communiceren in emotionele situaties, …

Data en tijdstip  
3 bijeenkomsten op donderdagavond:  
do 04/03, do 11/03, do 18/03 2021  
telkens van 19u30 tot 21u30. 

 ü Wie inschrijft, neemt deel aan  
de 3 bijeenkomsten. 

Trainers Sylvie Verhille en Evelyne 
Vercauteren, psycho-pedagogisch 
begeleiders CLB

Plaats Welzijnshuis,  
Gasthuisstraat 10 in Roeselare

Prijs gratis 

Inschrijven  
www.huisvanhetkindroeselare.be of  
051 80 59 00 (Welzijnshuis)



OPVOEDEN VAN DRUKKE KINDEREN, 
MOEILIJK MAAR NIET ONMOGELIJK

Voor ouders van kinderen van alle leeftijden

Sommige kinderen zijn in vergelijking met hun leeftijdgenoten erg druk. Deze kinderen 
zijn vaak heel beweeglijk, altijd in de weer, zitten overal op en aan, zijn snel afgeleid en 
kunnen zich niet lang concentreren. Ze raken vaak in conflicten verzeild, zowel thuis als 
op school en krijgen algauw het etiket ‘lastig kind’. Als ouder weet je het soms niet meer.

Aan de hand van voorbeelden toont de spreker wat werkt en waar je aandacht voor moet 
hebben bij het opvoeden van drukke kinderen.

Datum en tijdstip  
donderdag 22 april 2021 om 19u30

Plaats ARhus, De Munt 8 in Roeselare

Spreker Ilse Dewitte, orthopedagoge 
en kinder- en jeugdtherapeute.  
Ze is deeltijds werkzaam in het 
UZ Leuven op de afdeling kinder- 
en jeugdpsychiatrie. Naast haar 
privépraktijk geeft ze tal van 
opleidingen en voordrachten. 

Prijs gratis

Inschrijven 
www.huisvanhetkindroeselare.be of  
051 80 59 00 (Welzijnshuis)



INFOMOMENTEN OVER OPVOEDEN

SLAAP KINDJE, SLAAP…
Infoavond over slapen  
bij jonge kinderen
Voor ouders met baby  
van 0 tot 18 maanden

Slapen is belangrijk voor klein en 
groot! Een goede nachtrust voor een 
kind betekent ook een goede nachtrust 
voor de ouder. Helaas bestaat er geen 
wondermiddel om een kind elke nacht te 
laten slapen als een roos. Wel bestaan 
hierover heel wat weetjes en tips.

Datum en tijdstip  
dinsdag 11 mei 2021 om 19u30

Begeleiding Lieselore Bergez, 
psychopedagoog Kind en Gezin

Plaats Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10 in 
Roeselare

Prijs gratis

Inschrijven via  
www.huisvanhetkindroeselare.be of  
078 150 100 (Kind en Gezin-lijn)

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

Zindelijk worden is een 
ontwikkelingsproces dat elk kind 
doormaakt op zijn eigen tempo. 
Ouders en begeleiders hebben een 
ondersteunende rol. Na een uiteenzetting 
over zindelijkheid staan we samen stil 
bij allerlei vragen en opvattingen over 
zindelijkheid en geven we praktische en 
concrete tips. 

Datum en tijdstip  
donderdag 10 juni 2021 om 19u30

Begeleiding Lieselore Bergez, 
psychopedagoog Kind en Gezin

Plaats Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10 in 
Roeselare

Prijs gratis 

Inschrijven  
www.huisvanhetkindroeselare.be of  
078 150 100 (Kind en Gezin-lijn)



GRATIS WEBINARS 
OVER OPVOEDEN

Volg gratis online lezingen of workshops rond 
boeiende thema’s, vanuit het gemak van je eigen 
huis.

huisvanhetkindroeselare.be/ 
gratis-webinars-over-opvoeden

 

WEEK VAN 
DE OPVOEDING 
13 TOT 24 MEI 

Programma en activiteiten voor 
ouders en kinderen vanaf april op 
huisvanhetkindroeselare.be

info-circle Coronaveilig aanbod
We organiseren dit aanbod volgens de regels die gelden op het moment van de 
activiteit. Kan fysiek samenkomen niet, dan kijken we naar de mogelijkheid van 
een online alternatief. Als je bent ingeschreven, krijg je alle info. 



ANDER VORMINGSAANBOD OVER 
OPVOEDTHEMA’S in Roeselare
Bekijk ook het online aanbod van onze partners over opvoeden!  
Gratis, maar vooraf inschrijven is nodig.

EXPERTISECENTRUM KRAAMZORG DE WIEG 

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

Over zwangerschap, geboorte, 
kraamtijd en de eerste levensmaanden 
voor ouders en grootouders.

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT (CM)

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

Over slaap bij kinderen, sexting, pubers en 
communicatie, moeilijke eters, faalangst en 
stress.

ARHUS

De Munt 8 - 051 69 18 00 -
info@arhus.be - www.arhus.be/kalender

Dit voorjaar heeft ARhus aandacht voor het 
herontdekken van stilte. Een actueel thema voor 
verschillende doelgroepen.
• April 2021: Stiltewandeling in de natuur 

(voor gezinnen)

in de ruimere regio
www.groeimee.be/activiteiten



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

Infopunt Huis van het Kind  
vrije openingsuren: ma 8u30 tot 11u30, wo 14u00 tot 17u00, vr 8u30 tot 11u30 of maak een afspraak via e-mail

051 80 59 00 - huisvanhetkind@roeselare.be

 

WWW.HUISVANHETKINDROESELARE.BE

PEDAGOGISCH ADVIESGESPREK
OVER OPVOEDEN

Iedereen die kleine of grote kinderen opvoedt, heeft wel 
eens vragen of twijfels.

Een gesprek met iemand over je opvoedingsvraag kan steun geven. Een team van 
opvoedingsondersteuners staat voor je klaar om samen te zoeken naar een gepast antwoord 
op je vraag: we luisteren, ondersteunen, informeren en adviseren. Gratis. 

Neem contact op voor meer info of om een afspraak te maken.


