Collectief aanbod
opvoeden en opgroeien
Kinderwerk in de wijk

Het hele jaar activiteiten

Trainingen/ cursussen

In de wijk kijken onze

Kinderwerkers organiseren

Door het jaar organiseren

kinderwerkers naar de talenten

verschillende activiteiten in de wijk.

onze beroepskrachten

en behoeften van kinderen.

Dat doen ze door het jaar heen

verschillende trainingen en

De kinderen krijgen een stem,

én tijdens de schoolvakanties.

groepsbijeenkomsten over

worden gezien en betrokken.

Bijvoorbeeld De Zomertour. De

opvoeding in de wijken.

De kinderwerkers leggen op

projecten en activiteiten passen

Bijvoorbeeld de training Opvoeden

straat en in de buurt contact met

bij de vraag uit de wijk. Ze

& Zo, het Zakgeldproject,

Brede school coördinatoren

kinderen tot ongeveer 12 jaar.

worden aangekondigd via onze

pubertraining (samen met

De Brede School Coördinatoren

Samen bedenken ze projecten

website, sociale media en flyers.

Buurtteams Jeugd en Gezin),

brengen activiteiten, voorzieningen

en activiteiten voor in de wijk.

De activiteiten kunnen per wijk

Puber-ouderbijeenkomsten en

en organisaties in de wijk met

Ook geven ze opvoeders advies

verschillen en worden vaak samen

Huiswerkbegeleiding voor kind

elkaar in verbinding. In de Brede

en antwoord op hun vragen.

gedaan met jongerenwerk, het

(10-14 jaar) en opvoeder.

School werken veel organisaties

Kinderwerk vindt ook plaats in de

sportbedrijf of andere belangrijke

samen: de school, Bindkracht10,

vorm van activiteitenpleinen.

partners.

kinderopvang en meer. Zij willen

Bij opvoeden en opgroeien

samen de ontwikkelingskansen

begeleiden we kinderen en

van kinderen en opvoeders

ouders bij hun ontwikkeling.

Ouder Kind Centrum (OKC)

vergroten. De kern van een Brede

Het OKC is een ontmoetingsplek

School is samenwerken rond het

voor alle ouders in de wijk. Ouders

kind van 0 tot 12 en de omgeving.

organiseren activiteiten die ze
zelf willen en die gericht zijn op
ontmoeting en ontwikkeling. Het
gaat bijvoorbeeld om koffie-inloop,
workshops, opvoedbijeenkomsten,
voorlezen, kookles en meer.

OPVOEDEN EN OPGROEIEN
VOOR VERWIJZERS

We zorgen dat kinderen kunnen
meedoen in de samenleving.
En we versterken ouders bij
het opvoeden. Zo worden
eventuele problemen zo vroeg
mogelijk gezien.

Thuis bij het gezin:
opvoedondersteuning

Wil je overleggen of Bindkracht10
ondersteuning kan bieden? Mail ons:
opvoedondersteuning@bindkracht10.nl

Voorlees Express

Spel aan Huis

Home-start

Kleurrijke families

Bij Voorlees Express werken

Bij Spel aan Huis moedigen we

Home-Start geeft steun bij de

Opvoeden en opgroeien in een

we aan het vergroten van

kinderen van 1,5 tot en met 7

opvoeding aan gezinnen met

ander land kan ingewikkeld zijn

woordenschat. En we versterken

jaar aan tot spelen. Ouder en

kinderen jonger dan 13 jaar.

als je de cultuur en taal niet

het plezier in lezen en taal bij

kind ervaren samen plezier bij

Zij geven praktische hulp en

goed kent. Onze intercultureel

kinderen van 3 tot 8 jaar. Een

het spelen. En ze leren een

bespreken opvoedproblemen

consulenten ondersteunen

vrijwilliger komt twintig weken

grote keuze aan spelmateriaal

met ouders. Home-Start werkt

gezinnen met een vluchtelingen-

in het gezin. Samen met de

ontdekken die past bij de leeftijd.

met vrijwilligers die zelf ervaring

of migratieachtergrond. Het is

opvoeders en het kind of kinderen

Een vrijwilliger of stagiaire

hebben met opvoeden. Ze gaan

er voor kinderen tot 13 jaar. De

lezen ze voor. En ze doen samen

komt elke week thuis langs. Ze

elke week bij ‘hun’ gezin op

consulenten gaan mee naar

taalspelletjes. Ook krijgen de

begeleiden ouder en kind bij het

bezoek. Dat doen ze maximaal 1

afspraken of activiteiten. Vanuit

ouders tips om later te blijven

spelen. De spelbegeleider neemt

jaar. De methode is erkend door

hun eigen achtergrond begrijpen

voorlezen en spelen. We werken

speelgoed mee en dit blijft een

het NJI.

ze goed wat er speelt. En ze

samen met de OBGZ en de

week bij het gezin. Spel aan Huis

kunnen in de eigen taal praten.

methode is erkend door het

duurt ongeveer 6 maanden. De

Zo kunnen ze een brug slaan

Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

methode is erkend door het NJI.

Dichtbij als het tegenzit
Als er niet op tijd ondersteuning
wordt geboden in een gezin
kunnen stress en zorgen leiden tot
grotere problemen. Bijvoorbeeld
door geldzorgen, langdurige ziekte
of eenzaamheid. Wij denken graag
mee hoe we hierin een gezin
kunnen ondersteunen.

JIJ&IK

tussen ouder en de Nederlandse

JIJ&IK is een maatjesproject voor

maatschappij.

kinderen en jongeren van 5 tot 16
jaar die in een sociaal kwetsbare
situatie zitten. De kinderen en
jongeren krijgen een jaar lang een
maatje. Dit maatje is een stagiaire
social work, pedagogiek of
vrijwilliger. Samen ondernemen ze
leuke activiteiten en komt een kind
steviger in zijn schoenen te staan.

Wij gaan voor een stad waarin elk kind ertoe doet
en mee kan doen vanuit zijn eigen mogelijkheden.
Daarom bieden we naast Opvoeden en Opgroeien ook
Hulp Bij Geldzaken, Jongerenwerk en veel meer.
Kijk voor al onze expertises op
www.bindkract10.nl/expertises

