GEZINSCOACHES
EN TAALLABO
Samen groeien met
het hele gezin

Wil jij samen met je gezin gratis deelnemen aan dit
programma?
Of heb je nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact
met ons op.

Mail: info@kindentaal.be
Telefoon: 0485 04 29 77

KIND

EN

TA AL

Op de Nederlandstalige website www.kindentaal.be vind je meer informatie,
ook vertaald naar het Engels, Frans, Spaans, Arabisch, Turks, Russisch en Perzisch.

GEZINSCOACHES EN TAALLABO

Het gezin heeft een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Daarom gaat
het programma ‘Gezinscoaches en Taallabo’ een stapje verder. We willen jou
en je kleuter steunen tijdens de opvoeding, maar ook aandacht schenken aan je
persoonlijke situatie.
Het Taallabo is bedoeld voor kinderen tussen 2,5 en 6 jaar oud.
De Gezinscoach begeleidt je als ouder.
Het programma duurt in totaal 20 weken.

1. OPVOEDEN DOE JE SAMEN
Kleuters willen op hun eigen manier de wereld ontdekken. De
mama en de papa spelen daar natuurlijk een heel grote rol in. Hoe
ondersteun je je kind op een plezierige manier wat taal en leren
betreft? Wat kan je doen om je kleuter betere kansen te bieden op
school? Heeft je kind een extra stimulans nodig?
. De Gezinscoach geeft je tips en informatie rond al deze vragen.
. Tijdens het Taallabo leren de kinderen spelenderwijs in groep
nieuwe vaardigheden aan.

2. PERSOONLIJKE GROEI
Wie ben jij? Wat zijn jouw wensen en dromen? Welke talenten wil
je ontplooien? Wanneer sta jij in je kracht? Ben je op zoek naar een
nieuw doel in je leven? Om dit te bereiken, heb je misschien meer
informatie of nieuwe vaardigheden nodig. Daarnaast zijn er veel
mogelijkheden om jou te ondersteunen op jouw levenspad.
. De Gezinscoach stimuleert jou dan ook om als persoon open te
bloeien

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DE GEZINSCOACH
EN HET TAALLABO?

De Gezinscoach zal 20 weken lang je vertrouwenspersoon zijn. Zij maakt samen
met jou een plan op voor je gezin en ze brengt wekelijks een bezoekje aan huis.
Het Taallabo voor de kinderen bestaat uit groepsactiviteiten, twee keer in de maand.

1. SPELEN EN INFORMATIE
* Jij die als ouder speelt, zingt, knutselt en voorleest, samen met je kind.
* Je kleuter die samen met andere kinderen spelenderwijs nieuwe woordenschat leert.
* Antwoord krijgen op vragen die je als papa of mama stelt rond opvoeding.
* Kennismaken met de school, de bibliotheek en het Huis van het Kind.
2. WEGWIJS IN HET LEVEN
* Het ontdekken van je talenten, je dromen, je kracht,…
* Leren omgaan met uitdagingen in het dagelijkse leven.
* Cursus volgen: Nederlands, fietsen, rijbewijs, digitale informatie,…
* Kiezen uit verschillende soorten opleidingen.
* Kennismaken met de sociale dienstverlening rond werk, vrije tijd, ziekte,...

Heb je kinderen tussen 2,5-6 jaar en is één van de ouders niet tewerkgesteld?
Ben je nieuwsgierig naar wat jouw kleuter op school doet?
Vind je het leuk om iets nieuws te leren dat bij je past?
Sta je open voor een coach die jou ondersteunt?
SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN!

