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OVERZICHT WORKSHOPS EN WEBIARS VOOR OUDERS

WEBINARS KWADRAAD

LIVE WEBINARS

• 26 oktober, 20.00 uur, ‘Kom maar op met die peuterpubertijd’. Voor ouders met 

kinderen tot 4 jaar.

• 21 november, 20.00 uur, ‘Media-opvoeding hoe dan?’. Voor ouders met kinderen 

tot 16 jaar.

• 13 december, 20.00 uur, ‘Kinderen met pittige emoties’. Voor ouders met kinderen 

tot 12 jaar.

• 12 januari, 20.00 uur, ‘Creatief opvoeden met een kleine beurs’. Voor ouders met 

kinderen tot 14 jaar.

• 9 februari, 20.00, ‘Broertjes en zusjes, zo houd je het leuk’. Voor ouders met     

kinderen tot 12 jaar.

ON DEMAND WEBINARS

• ‘Aanstaand ouderschap voor zwangere en partners’. Beschikbaar van 1 sept tot   

1 maart ‘23.

• ‘Zo help je een kind de scheiding door’. Leeftijd kinderen tot 15 jaar. Beschikbaar 

1 sept tot 1 maart ‘23.

• ‘Tieners en sociale druk en groepsdruk’. Leeftijd kinderen tot 16 jaar. Beschikbaar 

1 okt tot 1 april ‘23.

>>>>



• ‘Meebouwen aan het zelfvertrouwen van kinderen’. Leeftijd kinderen tot 12 jaar. 

Beschikbaar 1 nov tot 1 mei ‘23.

AANMELDEN KAN VIA: 

WWW.KWADRAAD.NL/WEBINARS

WEBINARS CJG

• woensdag 21 september, CJG-webinar ‘Help je kind groeien met een positieve 

mindset’

• woensdag 05 oktober, Webinar ‘Help, mijn kind gamet ‘- Online

• dinsdag 11 oktober, CJG-webinar ‘Hoe help je je kind in rouw?’

• donderdag 20 oktober, CJG-webinar ‘Tieners, sociale druk en groepsdruk’

• woensdag 02 november, CJG-webinar ‘Eat, Train, Study, Sleep, Repeat’ - Online

• dinsdag 08 november, CJG-webinar ‘Autisme en seksuele ontwikkeling’

• donderdag 10 november, CJG-webinar ‘Je kind en alcohol en drugs ‘- Online

• dinsdag 15 november, CJG-webinar ‘Je puber online’

• donderdag 17 november, CJG-webinar ‘Help (en hoera) een scherm’

• dinsdag 22 november, CJG-webinar ‘Praten met je puber’ - Online

• donderdag 15 december, CJG-webinar K’inderen en pittige emoties’

VOOR VOLLEDIG OVERZICHT EN AANMELDEN KAN VIA: 

www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda 

OOK STAAT HIER MEER INFORMATIE OVER DE WEBINARS.

https://www.kwadraad.nl/nieuws/gratis-webinars-over-opvoeding-in-stichtse-vecht/
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-help-je-kind-groeien-met-een-positieve-mindset/-1/225/65553
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-help-je-kind-groeien-met-een-positieve-mindset/-1/225/65553
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/webinar-help-mijn-kind-gamet---online/-1/225/66230
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-hoe-help-je-je-kind-in-rouw/-1/225/66128
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-tieners-sociale-druk-en-groepsdruk/-1/225/66144
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-eat-train-study-sleep-repeat---online/-1/225/66162
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-autisme-en-seksuele-ontwikkeling/-1/225/66258
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-je-kind-en-alcohol-en-drugs---online/-1/225/66163
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-je-puber-online/-1/225/66164
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-help-en-hoera-een-scherm/-1/225/65561
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-praten-met-je-puber---online/-1/225/66165
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/agenda/cjg-webinar-kinderen-en-pittige-emoties/-1/225/65564

