
                                                                                   

 

 

BOOST DE RELATIE MET JE KIND ! 

  

 

 

RESPECTVOLLE EN DUIDELIJKE COMMUNICATIE IS DE SLEUTEL TOT  
MÉÉR BEGRIP VOOR ELKAAR, 

MÉÉR GENIETEN EN MÉÉR PLEZIER MET JE KINDEREN 
 

 

 

• Wil je weten hoe je efficiënter kan reageren op het (soms vervelend) gedrag van je kinderen met 

behoud van hun positief zelfbeeld en een goede onderlinge relatie ? 

 

• Hoe op een respectvolle, duidelijke manier aangeven waar jouw grens ligt en hoe ruimte voor jezelf  

creëren ?   

 

• Hoe je kind assertief en sensitief opvoeden tot een veerkrachtig iemand, aangemoedigd tot GROEI-

denken?  

 

• Nieuwsgierig naar een communicatiemodel dat je vaardiger maakt om bewust stil te staan bij het 

gedrag van je kind en van daaruit als ouder/opvoeder een meer bewuste keuze te maken in hoe je 

naar je kind toe reageert ?  
 

 

 

WELKOM OP ONZE INTERACTIEVE LEZING 

ALS KENNISMAKING MET HET THOMAS GORDON – COMMUNICATIEMODEL  

 

                                                           

 

       OMDAT EN KINDEREN EN OUDERS EN HUN RELATIE ERTOE DOEN ! ! 



 

 

VOOR WIE ?  
 
Alle ouders en andere opvoeders van ki

 

WANNEER ? 
 
Donderdag 18 mei 2017 van 20u tot 21.30u

 

WAAR ? 
 
’T PRACHTHOF 

Oude Nijvelsebaan 24B 

1640 Sint-Genesius-Rode  

(straatje naar beneden aan overkant van de Spar

 

GASTSPREKER :   
 

INGRID FRANX  

Gecertificeerd Gordon®-trainer & kindercoach, met passie 

 
 

BIJDRAGE ? 
 

Ter plaatse: 6 euro/persoon 

Voorinschrijving: 4 euro/persoon 

 

INSCHRIJVEN ?   
                                                                                       
Inschrijven graag vóór 10 mei 2017     

Via mail naar: ingrid.franx@gmail.com
           

          
ZIN OM JE HIERIN VERDER TE VERDIEPEN ?
     
Meld je dan aan op deze infoavond, 

workshop ! 

 

Locatie : ’t Prachthof  

Data :  

• 29 mei en 12 juni  

• 10 juni en 17 juni    

• andere data in overleg      

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                                 

 
                                                                                                                             

                                                                                                

 

van kinderen van 0 -18 jaar  

Donderdag 18 mei 2017 van 20u tot 21.30u 

(straatje naar beneden aan overkant van de Spar) 

kindercoach, met passie en ervaring in ouder-

                                                
10 mei 2017                               

ingrid.franx@gmail.com   

ERDIEPEN ? 

 of via mail (ingrid.franx@gmail.com) voor bv.

                                                                                  

                                                                                                                             

                                                                                                 

-kind communicatie  

voor bv. krachtige 2-daagse 

                                                                                                                                                                             


