
Bikkeltjes met lef! 
Weerbaarheidstraining  

4-7 jaar 

6 of 9 

bijeenkomsten 

250 euro 

Jeugdbreincoaching 
Gericht op mogelijkheden van ieder kind 

Korte trajecten op aanvraag 

Maximaal 8 coachingsbijeenkomsten 

Mindfulness voor  
kinderen en jongeren 

Training basisschoolleeftijd 8 bijeenkomsten van 1 uur 

Training middelbareschool 8 bijeenkomsten 1,5 uur 

250 euro 

 

Intake 
Aan-

melding 

Training 

 

Resultaat 

Schoolaanbod 
Gezin en ik komt graag in de 

school voor kortlopende trajecten 

voor kinderen met een 

hulpvraag, ouderavonden of 

voorlichting betreft weerbaarheid 

of mindfulness 

Gezin en Ik 
Omdat geen  
   enkele leerlijn  
      recht is... 

Meer informatie op de website 

www.gezinenik.nl 

E-mail: info@gezinenik.nl   

Facebook/instagram: @gezinenik 

Kindermiddag 
3 Speelse middagen 

Gericht op  

zelfvertrouwen 

8-12 jaar 

25 euro 

 



Meer informatie op de website 

www.gezinenik.nl 

Hoe ziet een traject eruit? 
Na het tonen van interesse in één van de activiteiten van Gezin en Ik worden jullie 

uitgenodigd voor een intakegesprek. Zowel de ouders als de deelnemer zijn aanwezig 

bij dit gesprek. Aan de hand van het intakegesprek wordt de hulpvraag omschreven en 

wordt bekeken of jullie hulpvraag op de juiste plek is bij Gezin en Ik. 
 

Na het intakegesprek kan besloten worden tot inschrijving. Jullie ontvangen dan een 

plan van aanpak (met kostenindicatie) en een overeenkomst. Trajecten bij Gezin en Ik 

bestaan uit maximaal 10 bijeenkomsten. 
 

 Dan gaat het traject van start in de vorm die wij gekozen hebben voor het oplossen 

van de hulpvraag. Tijd om te oefenen, praten, leren en ontdekken! Best hard werken 

dus voor zowel deelnemer als ouder! 
 

Er worden in het traject (mondelinge of telefonische) evaluatiemomenten ingepland om 

de voortgang te bewaken. Aan het einde van het traject zal er een digitale evaluatie 

worden ingevuld door ouders en eventuele andere betrokkenen. 
 

Gezin en Ik adviseert naar aanleiding van het intakegesprek: zo blijft de begeleiding 

persoonlijk en passend. 

 

Omdat geen enkele leerlijn recht is! 
 

Bij vragen over concentratie, weerbaarheid, 
(schools) leren, executieve functies, mindfulness, 
ontwikkeling en opvoeden: neem contact op! 


