
 

 

 

 
 

Plezier op school 
 
Naar de brugklas? Leuk? Spannend! 
 
Tweedaagse zomercursus voor aanstaande 
brugklas leerlingen  
 
 

 

 

 



 

 

 

 
Plezier op school; wie wil dat nu 
niet? 
De overgang van de basisschool 
naar de middelbare school is voor 
kinderen een belangrijk stap in hun 
leven. Ze laten hun vertrouwde 
omgeving achter en gaan een hele 
nieuwe wereld in. Voor veel 
kinderen is dit spannend en leuk, 
maar er is ook een groep kinderen 
voor wie deze stap erg moeilijk of 
eng is. Ze zijn op de basisschool 
gepest, afgewezen, hebben vaak 
ruzie en hebben problemen in de 
omgang met leeftijdgenoten. 
Speciaal voor deze kinderen 
organiseert Pro Persona Connect 
afdeling Preventie de tweedaagse 
zomercursus ‘Plezier op school’.  
 
 
Voor wie? 
De cursus is voor aanstaande 
brugklassers die problemen 
ervaren in het contact met 
anderen. Zonder dat ze het willen, 
staan deze kinderen vaak alleen. 
De zomercursus “Plezier op 
school” is gericht op het 
verbeteren van de sociale 
vaardigheden van aanstaande 
brugklassers. De overgang van 
basisonderwijs naar voortgezet  

 
onderwijs leent zich bij uitstek  
voor een preventieve interventie. 
De kinderen komen in een nieuwe 
klas en kunnen met een schone lei 
beginnen.  
 
 
Wat doen we in de cursus? 
De deelnemers leren in de cursus 
de kracht van positief denken. Op 
een ontspannen en speelse wijze 
wordt hen een andere manier van 
denken aangeleerd. Deze nieuwe 
manier van denken levert 
merkbare veranderingen op.  
 
Daarnaast leren ze: 
- contact leggen met anderen en  
   samenwerken; 
- opkomen voor jezelf; 
- omgaan met plagen en pesten; 
- omgaan met spanning. 
 
Alle onderwerpen staan in het 
teken van een goede start maken 
op de nieuwe school! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Het cursuspakket 
Het volledige cursuspakket  
bestaat uit: 
- een kennismakingsgesprek met  
  ouders en kind; 
- een ouderavond voorafgaand  
  aan de cursus; 
- tweedaagse cursus voor de  
  kinderen inclusief materialen; 
- een afsluitend gesprek met  
  ouders en kind of  
  terugkombijeenkomst voor de  
  deelnemers. 
 
 
Data en locatie cursus 
De cursus bestaat uit 2 
cursusdagen van 9.00-16.00 uur. 
 
Daarnaast is er een ouder avond. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inschrijven  
Inschrijving gebeurt op volgorde 
van aanmelding. De maximale 
groepsgrootte is 10 deelnemers.  
 
Deelname is gratis. 
 
Voor meer informatie of 
aanmelding voor de cursus kunt u 
tijdens kantooruren contact 
opnemen met het secretariaat van 
Preventie (026) 312 44 83 of 
preventie@propersona.nl      
www.propersonaconnect.nl      
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 Connect helpt 

  

 Pro Persona Preventie 
T (026) 312 44 83  
E preventie@propersona.nl 
W www.propersonaconnect.nl  
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