
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Pre-pubers	  
Voor	  de	  een	  zijn	  pubers	  fantastisch,	  voor	  de	  ander	  een	  ramp!	  Puberen	  begint	  bij	  elk	  kind	  op	  een	  
verschillende	  leeftijd,	  maar	  er	  zijn	  al	  kinderen	  die	  puberen	  op	  de	  leeftijd	  van	  9	  of	  10	  jaar.	  Dat	  
betekent	  dat	  de	  eerste	  (pre-‐)	  pubers	  al	  in	  groep	  6	  kunnen	  zitten.	  Hoe	  ga	  je	  om	  met	  kinderen	  die	  
hun	  kont	  tegen	  de	  krib	  gooien?	  Kinderen	  die	  zich	  gedragen	  als	  tieners	  en	  geen	  zin	  hebben	  om	  
naar	  jou	  te	  luisteren?	  Het	  kan	  helpen	  om	  meer	  te	  weten	  over	  de	  (geloofs-‐)ontwikkeling	  die	  
pubers	  doormaken.	  Dan	  is	  het	  makkelijker	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  wat	  ze	  eigenlijk	  nodig	  hebben.	  
Deze	  cursus	  gaat	  in	  op	  de	  ontwikkeling	  die	  pre-‐pubers	  doormaken	  en	  hoe	  zij	  kunnen	  denken	  en	  
voelen.	  Daarnaast	  worden	  er	  in	  deze	  cursus	  allerlei	  praktische	  tips	  gegeven,	  bijvoorbeeld	  over	  
orde	  houden	  en	  communicatie	  met	  pubers.	  Meer	  kennis	  over	  pubers	  en	  wat	  zij	  nodig	  hebben,	  zal	  
uw	  liefde	  voor	  deze	  doelgroep	  vergroten.	  En	  dat	  maakt	  het	  kinderwerk	  in	  groep	  6,	  7	  en	  8	  ineens	  
een	  stuk	  leuker!	  Een	  echte	  aanrader	  voor	  alle	  kinderwerkers	  die	  kinderen	  van	  deze	  leeftijd	  in	  de	  
zondagschoolgroep	  hebben.	  
	  
Graag	  maken	  wij	  je	  ook	  attent	  op	  de	  mogelijkheid	  van	  begeleiding	  door	  een	  van	  onze	  docenten	  
middels	  video-‐opname.	  Tijdens	  een	  kinderdienst	  wordt	  er	  gefilmd,	  in	  de	  week	  er	  na	  vindt	  de	  
nabespreking	  plaats.	  Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  geven	  wij	  aan	  kinderwerkers	  in	  kerken	  en	  gemeenten	  die	  groepen	  leiden	  in	  de	  
bovenbouw	  (basisschool	  groep	  6-‐7-‐8)	  
	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur	  en	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  Timotheus.	  Het	  
docententeam	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  hart	  hebben	  voor	  God	  en	  voor	  kinderen.	  Door	  hun	  
professionele	  achtergrond	  en	  hun	  ervaringen,	  zijn	  onze	  trainers	  bekwaam	  in	  het	  werk	  dat	  zij	  
doen.	  	  
	  
Klik	  hier	  voor	  de	  tarieven	  
	  
Klik	  hier	  voor	  direct	  aanmelden	  
	  
Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  
	  
	  

https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/1453-algemene-informatie
http://www.opwekking.nl/timotheus/images/pdf/trainingen/videobegeleiding.pdf



