
Cursus Speciaal voor mij!
 

Voor jeugdigen

 
Heb jij een broer(tje)/zus(je) met een beperking, dan is dit iets

voor jou!  Misschien vraag je je wel eens af waarom je
broer(tje)/zus(je) zo anders doet? Misschien vind je het moeilijk

om over je broer(tje)/zus(je) te praten met je vrienden,
vriendinnen of anderen? 

 
Dat doe je ook niet zomaar… Maar je bent niet de enige…

 
 



Informatie te krijgen van de trainers en lotgenoten
Te praten over de beperkingen van onze broers en zussen
Leuke opdrachten met elkaar te doen oefenen door middel van
spelletjes en opdrachten te maken
Huiswerkopdrachten

Je bent niet de enige die een broer of zus met een beperking heeft 
Jij bent ook belangrijk!
Welke beperking(en) heeft je broer(tje) of zus(je) en wat betekent dit
voor jou
Leren dat de gevoelens die je hebt normaal zijn en er ook mogen zijn! 

Voor wie is de cursus bedoeld?
De training is voor kinderen uit groep 6, 7 of 8 van de basisschool die een
broer(tje) of zus(je) hebben met een beperking. 

Een cursus waarin je leert over de beperking van je broer of zus en hoe
andere kinderen hier mee om gaan.
Dit leer je door:

Welke onderwerpen komen tijdens de training aan bod?

Dus kom en doe mee!

Waar en wanneer 
De cursus wordt gegeven op ons kantoor aan de Tielweg 3 in Gouda. 
De training start bij voldoende aanmeldingen. Voor de start van de training is
er een informatieavond voor de ouder(s) en/of verzorger(s). 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, die wekelijks plaats vinden. 
Iedere bijeenkomst duurt een anderhalf uur. De cursusagenda kun je vinden
op onze website www.meeplus.nl.

Kosten 
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. 

Interesse of heb je nog vragen?
Dan kun je bellen naar MEE Midden Holland. Dit kan op maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer: 0182-520333.
Of mail je vraag naar: servicebureau.mh@meeplus.nl.

http://www.meeplus.nl/
mailto:servicebureau.mh@meeplus.nl

