
VOOR OUDERS VAN KLEUTERS, 
LAGERE SCHOOLKINDEREN EN TIENERS

activiteitenkalender

april t.e.m. augustus 2022



In dit overzicht vind je taaliconen bij de verschillende activiteiten. Zo
kunnen anderstalige ouders inschatten of zij met de activiteit kunnen
meedoen. Wat betekenen de taaliconen?

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.T
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Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je 
spreekt het nog niet zo goed.

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook 
iets vertellen.

Activiteitenoverzicht
Ouderbijeenkomst eerste hulp bij emoties

Kleuters opvoeden in een digitale wereld

Opendeurdag Huis van het Kind 

Uitwisselingsmoment ‘op het potje’ 

Schermafspraken – de tiener ontbijteditie

Puberteit zonder spijt

REEKS Oké training – weerbaarheidstraining voor ouder en kind

REEKS Help, mijn kind doet moeilijk!

SAVE THE DATE!

Deze activiteiten bestaan telkens
 uit meerdere sessies



Ouderbijeenkomst 
eerste hulp bij emoties 

Donderdag 21 april van 19u tot 20u30

Kostprijs

Inschrijven

Kinderen krijgen heel wat gevoelens te verwerken. Het is niet altijd
eenvoudig om hierover in gesprek te gaan. Soms loopt hun “vatje vol
gevoelens” wel eens over. Hoe kan je dit bespreken? Hoe kan je je kind
helpen in het omgaan met en verwerken van zijn emoties? Tijdens deze
bijeenkomst staan we stil hoe jij als ouder met gevoelens kan omgaan.

Gratis

Inschrijven via inschrijvingsformulier of neem contact op via
huisvanhetkind@kortrijk.be of 056 27 85 32.

Huis van het Kind Kortrijk | Dam 8a, 8500 Kortrijk

Wat

Waar

KLIK OP DE TITEL VOOR MEER INFORMATIE

Enkel voor
ouders

er is geen opvang 

voor kinderen 
voorzien

https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/676/ouderbijeenkomst-eerste-hulp-bij-emoties
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https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/676/ouderbijeenkomst-eerste-hulp-bij-emoties
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DmOqjnBcsaEC5N-7mxzXvDQzqjlmOlihEvixscuCXibNUQkFRWUtCWDNISU9GT0VNVVUzV0FST1FSNS4u&data=04%7C01%7Cnils%40logoleieland.be%7C25a8f067fb3343c3006a08da10b9287e%7Cc5f17cdccf60451f96a6c822c9606ac8%7C1%7C0%7C637840685309962079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=chmNkiYOGOGOjY2EHbkiaxZ7VlQMhKA8odlWJTPxSpo%3D&reserved=0
mailto:huisvanhetkind@kortrijk.be


Kleuters opvoeden 
in een digitale wereld 

Dinsdag 10 mei van 19u30 tot 21u30

Inschrijven via inschrijvingsformulier of neem contact op via
huisvanhetkind@kortrijk.be of 056 27 85 32.

Hybride
activiteit

zowel live als online
te volgen.

Kostprijs

Inschrijven

Gratis

Huis van het Kind Kortrijk | 
Dam 8a, 8500 Kortrijk

Wat

Waar

KLIK OP DE TITEL VOOR MEER INFORMATIE

In deze sessie staan we stil bij alle zorgen die jij als ouder hebt en gaan we
samen op zoek naar apps en alternatieven die geschikt zijn voor swipende
kleutervingers. We zorgen voor voldoende tijd om uit te wisselen over de
grote uitdagingen in het digitale opvoeden.

Lesgever: Bert Pieters, Digisaurus.be i.s.m. Bibliotheek Kortrijk en Allemaal
Digitaal
Voor wie? max. 20 ouders en grootouders van kleuters
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mailto:huisvanhetkind@kortrijk.be


Opendeurdag 
Huis van het Kind

Woensdag 11 mei, doorlopend van 14u tot 17u

Kostprijs

Inschrijven

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind bestaat uit vele partners.
Kom kennis maken met hun aanbod tijdens onze opendeurdag! Kinderen
krijgen er leuke opdrachten en kunnen spelletjes spelen. Er komt ook een
mobiele kinderboerderij langs! Met een drankje in de hand, ontmoet je
andere gezinnen en leer je het aanbod in Kortrijk kennen.

Gratis

Inschrijven is niet nodig. 

Huis van het Kind Kortrijk | 
Dam 8a, 8500 Kortrijk

Wat

Waar

KLIK OP DE TITEL VOOR MEER INFORMATIE

https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/753/opendeurdag-huis-van-het-kind
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Uitwisselingsmoment 
‘op het potje’

Dinsdag 17 mei van 18u45 tot 21u

Enkel voor
ouders

er is geen opvang 

voor kinderen 
voorzien

Wanneer is mijn kind klaar om zindelijk te worden? Hoe kan ik mijn kind
stimuleren? Kind en Gezin regioteam Kortrijk, het KOALA-project en Stad
Kortrijk organiseren samen een infomoment. Je ontmoet er andere ouders
met een peuter, leerkrachten en kindbegeleiders die met peuters werken.

Programma:
18u45 onthaal
19u uitleg rond het zindelijkheidsproces (door Liselore Bergez,
psychopedagoge Kind en Gezin) en ondersteuningsmogelijkheden
20u uitwisseling tussen leerkrachten, kinderbegeleiders en ouders 

Kostprijs

Inschrijven

Gratis

Inschrijven via inschrijvingsformulier of neem contact
op via huisvanhetkind@kortrijk.be of 056 27 85 32.

Evenementenhal Depart  | 
Nelson Mandelaplein 18 in Kortrijk

Wat

Waar

KLIK OP DE TITEL VOOR MEER INFORMATIE
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https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/267/uitwisselingsmoment-op-het-potje
https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/267/uitwisselingsmoment-op-het-potje
https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/267/uitwisselingsmoment-op-het-potje
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mailto:huisvanhetkind@kortrijk.be


Schermafspraken – 
de tiener ontbijteditie

Zaterdag 21 mei van 9u30 tot 12u

Kostprijs

Inschrijven

Gratis

Inschrijven via inschrijvingsformulier 
of neem contact op via 
huisvanhetkind@kortrijk.be of 
056 27 85 32.

Buurtbibliotheek Lange Munte | 
Beeklaan 81, 8500 Kortrijk

Wat

Waar

KLIK OP DE TITEL VOOR MEER INFORMATIE

Wanneer heb je als ouder voldoende tijd voor een echt gesprek als het werk ook ’s
avonds nog ‘dringende’ whatsapp-berichten verstuurd? En wat betekent het
eigenlijk voor je als dochter of zoon als je permanent op je donder krijgt omdat je
niet dadelijk uit je game stapt of je smartphone neerlegt om te komen eten? En hoe
leg je je ouders uit dat de perfecte selfie nog even genomen moet worden en dat
daar wel een beetje bloot op mag?  Welk gedrag is wel of niet een strijd waard?
Hoe zorg je ervoor dat digitale media plezant blijven en geen wedstrijd worden om
alles onder controle te houden?

Met deze interactieve ouder-kind(lees: jongeren +12) sessie kijken we naar elkaars
mediagebruik. Na enkele zorgvuldig uitgekozen filmfragmenten uit de film Eight
Grade (2018) gaan we telkens met elkaar in gesprek. Zonder belerend te worden,
leven we ons in en krijgen we allemaal (ouders én jongeren) handvaten om met
elkaars mediagebruik om te gaan.   
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PUBERTEIT ZONDER SPIJT

Dinsdag 31 mei 2022 19u30

Kostprijs

Inschrijven

Gratis

Inschrijven via het inschrijvingsformulier 
of neem contact op met huisvanhetkind@kortrijk.be 
of 056/27 85 32.

Wat

Waar

KLIK OP DE TITEL VOOR MEER INFORMATIE

“Hoe maak ik goede afspraken met mijn puber?” – “Hoe vind ik het evenwicht tussen
loslaten en beschermen?” – “Wat is normaal pubergedrag?” Als dit herkenbare
vraagstukken zijn, dan is de ouderavond puberteit zonder spijt zeker en vast
interessant voor jou! Tijdens deze avond staan we stil bij verschillende thema’s die
de puberteit met zich meebrengt en hoe je als ouder ermee kan omgaan.
Uitwisselen van eigen ervaringen en vraagstukken staan tijdens de ouderavond
centraal. 

Ouderavond met max. 15 ouders van tieners op 31/05/2022 van 19u30 tot 21u
i.s.m. CAW Zuid West Vlaanderen.

Huis van het Kind Kortrijk | 
Dam 8a, 8500 Kortrijk

https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/756/schermafspraken-de-tiener-ontbijteditie
https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/760/puberteit-zonder-spijt
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mOqjnBcsaEC5N-7mxzXvDQzqjlmOlihEvixscuCXibNUQkxQU1hMVFBLTTY1NTFNSzJBREFDMkFYQi4u


REEKS Oké training – 

Start maandag 9 mei van 18u tot 19u30
(vervolg op 16, 23, 30 mei en 13 juni)

Kostprijs

Inschrijven

Gratis

Inschrijven via deze link of huisvanhetkind@kortrijk.be of
056 27 85 32.

Huis van het Kind Kortrijk | 
Dam 8a, 8500 Kortrijk

Wat

Waar

KLIK OP DE TITEL VOOR MEER INFORMATIE

Jullie volgen samen een training in groep. Via actie, spel en korte
zelfverdedigingsoefeningen leer je elkaar, jezelf en je lichaam beter kennen.
We vertrekken van een stevige basishouding om zo sterk in je schoenen te
staan. 

Voor wie? Ouders (of andere opvoedingsfiguren) met kinderen van het
derde leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar. Inschrijven per duo. 

Praktische info: Je draagt best sportieve kledij. We trainen op blote voeten.

weerbaarheidstraining voor ouder en kind

https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/649/oke-trainingsreeks-weerbaarheidstraining-ouder-kind
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http://www.votjeugdhulp.be/inschrijving-oke!
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DmOqjnBcsaEC5N-7mxzXvDQzqjlmOlihEvixscuCXibNUM0I0MllDQUZPT0Y1VlFVQkdOOENVUkhMMS4u&data=04%7C01%7Cnils%40logoleieland.be%7C7f305b907968480536bc08da18a29f5b%7Cc5f17cdccf60451f96a6c822c9606ac8%7C1%7C0%7C637849384458636730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KbvktCRvhFlv%2F2yI102yzbX2XXBdBPxg2N%2FMje66dcE%3D&reserved=0
mailto:huisvanhetkind@kortrijk.be
https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/649/oke-trainingsreeks-weerbaarheidstraining-ouder-kind


REEKS Help, mijn kind doet
moeilijk!

Start 2 juni van 13u15 tot 15u15 
(vervolg op 9, 16 en 23 juni)

Enkel voor
ouders

er is geen opvang 

voor kinderen 
voorzien

Ouders komen 4 sessies samen om verschillende opvoedingsthema’s te
bespreken. In groep denken we na over wat soms moeilijker loopt bij het
opvoeden van onze kinderen. De ouders en twee begeleiders wisselen
ideeën en tips uit.

De basis van de training:
· Positief bekrachtigen en belonen
· Creëren van structuur
· Stellen van grenzen

Kostprijs

Inschrijven

Gratis

Inschrijven via deze link.

Huis van het Kind Kortrijk | 
Dam 8a, 8500 Kortrijk

Wat

Waar

KLIK OP DE TITEL VOOR MEER INFORMATIE

· Geven van duidelijke boodschappen
· Aanpak van negatief gedrag
· Problemen oplossen

https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/667/help-mijn-kind-doet-moeilijk
https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/667/help-mijn-kind-doet-moeilijk
https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/667/help-mijn-kind-doet-moeilijk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mOqjnBcsaEC5N-7mxzXvDQzqjlmOlihEvixscuCXibNUQVFJTlRKSlVNNDlFWFAzMEwxRzVXWlFKRi4u


Benieuwd naar onze activiteiten voor
ouders van baby’s en peuters? 

Of bekijk het volledige overzicht op de kalender
via onze website

www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten

Download het programmaboekje.

https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/667/help-mijn-kind-doet-moeilijk
http://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten
https://mcusercontent.com/411583aff4945cae918dea636/files/bd4f7577-a779-bbcc-5764-b90d90826f98/April_juni_22_Kind_en_ouderactiviteiten_gecomprimeerd.pdf

