
 

 

 

 

Naar de brugklas? Leuk? Spannend! 

Tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklas leerlingen. 

 

PLEZIER OP SCHOOL; WIE WIL DAT NU NIET? 

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor kinderen 

een belangrijk stap in hun leven. Ze laten hun vertrouwde omgeving achter 

en gaan een hele nieuwe wereld in. Voor veel kinderen is dit spannend en 

leuk, maar er is ook een groep kinderen voor wie deze stap erg moeilijk of 

eng is. Ze zijn op de basisschool gepest, afgewezen, hebben vaak ruzie en 

hebben problemen in de omgang met leeftijdgenoten. Speciaal voor deze 

kinderen organiseert Indigo i.s.m. MEE en het Centrum voor Jeugd en 

Gezin, de tweedaagse zomercursus ‘Plezier op school’.  

 

VOOR WIE? 

De cursus is voor aanstaande brugklassers die problemen ervaren in het 

contact met anderen. Zonder dat ze het willen, staan deze kinderen vaak 

alleen. De zomercursus “Plezier op school” is gericht op het verbeteren van 

de sociale vaardigheden van aanstaande brugklassers. De overgang van 

basisonderwijs naar voortgezet onderwijs leent zich bij uitstek voor een 

preventieve interventie. De kinderen komen in een 

nieuwe klas en kunnen met een schone lei beginnen. 

 

WAT DOEN WE IN DE CURSUS? 

De deelnemers leren in de cursus de kracht van 

positief denken. Op een ontspannen en speelse wijze 

wordt hen een andere manier van denken 

aangeleerd. Deze nieuwe manier van denken levert 

merkbare veranderingen op.  

 

 

 

PLEZIER OP SCHOOL 



 

 

 

Daarnaast leren ze: 

> contact leggen met anderen en samenwerken; 

>  opkomen voor jezelf; 

> omgaan met plagen en pesten; 

> omgaan met spanning. 

Alle onderwerpen staan in het teken van een goede start maken op de 

nieuwe school! 

 

Het volledige cursuspakket bestaat uit: 

> een kennismakingsgesprek met ouders en kind; 

>  een ouderavond voorafgaand aan de cursus; 

> tweedaagse cursus voor de kinderen inclusief materialen; 

> een afsluitend gesprek met ouders en kind  

 

DATA EN LOCATIE CURSUS 

De cursus ‘Plezier op school’ vindt plaats op woensdag 28 en donderdag 29 

augustus 2019 van 9.00-16.00 uur. De ouderavond is op maandag 26 

augustus van 19.00-20.30 uur. 

De locatie is: Het Streek, Bovenbuurtweg 1 in Ede. 

       

INSCHRIJVEN  

Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. De maximale 

groepsgrootte is 10 deelnemers. Het aantal plaatsen is beperkt, dus  

meld je snel aan! 

Deelname is mogelijk voor kinderen die naar een middelbare school in Ede 

gaan. Deelname is gratis. 

 

CONTACT EN AANMELDEN 

Voor meer informatie en/of aanmelden voor de cursus ga naar: 

www.cjgede.nl , u vindt de cursus onder de Activiteiten van het CJG Ede 

mailto:info@indigogelderland.nl

