Wie is OXO?


OXO is een niet-gebonden
interscolaire werkgroep die boven
alle overtuiging heen de geestelijke
en fysieke ontwikkeling van kinderen
en jongeren centraal stelt.

Wat doet OXO?
Meer info op onze website:
www.oxoalken.be






In samenwerking met

Samenwerken met leerkrachten,
ouders, opvoeders, …
Zoeken naar de problemen waar
ouders en opvoeders antwoorden op
wensen te vinden.
Zoeken naar de beste sprekers en
organiseren van
gespreksonderwerpen, eventueel
aangevuld met workshops waarin
ouders concreter te werk kunnen
gaan rond het gestelde probleem.

V.U: OXO / Motstraat 46 / 3570 Alken

Prepubertijd en
pubertijd
Vormingsavond door

Marijke Bisschop

Woensdag 29 april 2009 om 20.00u
d'Erckenteel Alken - Terkoest
toegang gratis

Marijke Bisschop



Publicaties:







Je kind kan het zelf (met Dr T.
Compernolle), Lannoo
Van eetlast naar eetlust (onder red van
Nadine Moyson), Acco
Hier harder slaan, Averbode
Bouwen aan zelfvertrouwen , Lannoo
Opvoeden in een verwenmaatschappij,
Lannoo
Helpen zorgen voor je kleinkinderen,
Lannoo

Marijke Bisschop beschrijft ons eerst
wat er bij onze adolescenten leeft, hoe
zij "denken" en vandaaruit hoe zij
handelen.
Daarna geeft zij ouders en opvoeders
een leidraad hoe zij deze
adolescenten kunnen begeleiden naar
een zo groot mogelijke
autonomie, met een flinke dosis
zelfvertrouwen.

(wordt met discretie behandeld)



Let op! Het aantal plaatsen is beperkt! Snel inschrijven, ten laatste vóór 24 april 2009.
JE MAG HIER (of op keerzijde) OOK EEN VRAAG VOOR DE GASTSPREKER FORMULEREN INDIEN
JE DAT WENST
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..



Jonge tieners zitten vaak in de knoop
met zichzelf, de anderen, de ouders en
de school en met hun identiteit!
Zij worden bestookt door onprettige
gedachten en zijn bezorgd om wat de
anderen over hen denken.
Zij hebben last van negatieve
vooroordelen over henzelf, zij missen
het nodige zelfvertrouwen.
Hoe filter je deze gedachten die vaak
negatief gekleurd zijn en hoe kun je
met meer positieve energie in het
leven staan?

Inschrijven kan ook via e-mail adres: oxo.alken@telenet.be.



Naam:………………………………………………………schrijft zich in met ………personen voor de
vormingsavond op woensdag 29 april 2009: “Prepubertijd en pubertijd”



Prepubertijd en
pubertijd

(Gelieve terug te bezorgen aan de school)



Dra. in de Orthopedagogie aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam
lid en supervisor van de VVGT Belgie
(vereniging voor gedragstherapie)
zij werkte 20 jaar op de afdeling
kinderpsychiatrie
van
het
UZ
Gasthuisberg te Leuven
en enkele jaren als gedragstherapeut
en opvoedingsconsulente in Montréal ,
Canada
Zij heeft een consultatie voor kinderen
en jeugdigen met emotionele en
gedragsproblemen in Brussel
Zij geeft lezingen en voordrachten
rond problematiek van kinderen en
jonge adolescenten
zij
werkt
regelmatig
mee
aan
radioprogramma's en TV in België en
Nederland. Zij werkt mee aan de Gazet
van Antwerpen.

Inschrijvingsstrookje



