
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CGG PassAnt 

Jennekensstraat 22 
3150 Haacht 

 

 
016/60.99.99 

info.haacht@passant.be 
www.passant.be 

groepstherapie  voor  
kinderen van lagere  

schoolleeftijd en hun ouders 

WANNEER  

ONTWIKKELEN 

NIET 

VANZELFSPREKEND  

IS... 



 
Voor ouders 
 
 
Inhoud? 
 
We voorzien drie infosessies voor ouders over de 
inhoud van de ontwikkelingsgroep.  
Daarnaast komen de ouders zes keer samen in 
groep om stil te staan bij de opvoeding en de 
ontwikkeling van de kinderen.  
 

 

Thema’s? 
 

 Hoe kan ik invloed hebben op het  
leergedrag van mijn kind? 

 Hoe kan ik moeilijk gedrag voorkomen? 

 Hoe kan ik ongewenst gedrag afleren? 

 Hoe kan ik gewenst gedrag aanleren? 

 Wat is het verschil tussen straffen en 
consequenties?  

 Is belonen gelijk aan verwennen? 

 Hoe realiseer ik dat in de praktijk?  

 
Er is ook ruimte om vragen en voorbeelden 
samen te bespreken.  
 

 
Wanneer? 
 

 1 infosessie per trimester op dinsdag om  
17u 

 6 groepssessies op dinsdag of donderdag 
avond 

 
 
 
Waar?  
 
CGG PassAnt vzw  
Jennekensstraat 22 
3150 Haacht 

 
 

Begeleiders?  
 
Lieselot Debruyne 
Marleen Huybens 
Parveen Jagga 

 
 

Prijs?  
 
We hanteren de tarieven van de CGG-sector. Voor 

elke sessie wordt € 11,00 aangerekend. In specifieke 

situaties, is het verminderd tarief van € 4,00 van  
toepassing.  

 
 

Inschrijven of vragen?  
 
Telefonisch, website of via mail  
016/60.99.99 
www.passant.be 
info.haacht@passant.be 
 
 
 

 

 
Voor kinderen 
 
 
Inhoud? 
 
In de ontwikkelingsgroep (OG) oefenen kinderen 
van lagere schoolleeftijd spelenderwijs op een 
aantal basisvaardigheden. Deze basisvaardig-
heden zijn ondersteunend op het vlak van 
gedrag en in sociale interactie met anderen. We 
staan stil bij het herkennen van spanning en 
andere gevoelens, en gaan op zoek hoe we 
hiermee om kunnen gaan. We krijgen een beter 
beeld op onze talenten door middel  van 
creatieve opdrachten. 
 

 
Voor wie? 
 
Er worden twee groepen georganiseerd: 
 OG1 voor kinderen van het 1ste tot en met 

het 3de leerjaar (6-8 jaar) 
 OG2 voor kinderen van het 4de tot en met  

het 6de leerjaar (9-12 jaar) 
 
 
Wanneer? 
 
De sessies vinden tweewekelijks plaats van 
september tot juni op dinsdagavond. 
OG1 start om 17u en OG 2 om 18u. 
 
Het is mogelijk om doorheen het jaar aan te 
sluiten bij de ontwikkelingsgroep indien er 
plaats is. 


