
Zorg in 
Onderwijs

Plezier op School
Een tweedaagse zomertraining voor aanstaande brugklassers

Plezier op School is een training die kinderen helpt om met meer plezier en 
zelfvertrouwen naar de middelbare school te gaan. Deze tweedaagse zomertraining 
wordt bewust aangeboden rondom een belangrijk moment in het leven van aanstaande 
brugklassers: de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor kinderen die op de
basisschool problemen hebben ondervonden in
de omgang met leeftijdgenoten. Kinderen die
angstig of onhandig in het contact, onvoldoende
weerbaar, afgewezen en/of gepest zijn.

De training
Het doel van Plezier op School is de sociale
competenties van deze aanstaande brugklassers
te vergroten, zodat zij een stevige start kunnen
maken in het voortgezet onderwijs en het risico
op herhaling van sociale problemen en/of
pesterijen verkleind wordt.

Onze werkwijze
Gedurende de tweedaagse training helpen de
trainers de kinderen inzicht te verwerven in de
invloed van denken op gevoel en gedrag.

Er wordt aandacht besteed aan het ombuigen
van negatieve (niet-helpende) gedachten in
helpende gedachten, het omgaan met spanning,
het staande kunnen houden in moeilijke situaties
en het bewust ’nee’ kunnen zeggen, waardoor zij
steviger in hun schoenen staan en meer 
zelfvertrouwen uitstralen met name gedurende 
de eerste dagen in het voortgezet onderwijs.
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Ouderbijeenkomst
Kort voor de training organiseren de trainers een
psycho-educatieve ouderbijeenkomst. Zij geven
uitleg over factoren die van invloed kunnen zijn
op sociale problemen van kinderen en op welke
wijze de cursus bij kan dragen aan een goede
start op het voortgezet onderwijs.
Ook besteden zij aandacht aan de wijze waarop
ouders hun kind e� ectief kunnen steunen bij de
overgang naar het voortgezet onderwijs.

Kosten
HCO Zorg in Onderwijs heeft contracten met de 
volgende gemeenten in de regio Den Haag, 
Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, 
Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar, 
Delft, Midden Delfland en Zoetermeer. 

Dit betekent dat wanneer u een verwijzing van de 
huisarts/schoolarts voor de generalistische 
basis-GGZ heeft, de training vergoed wordt door 
de gemeente waarin u woont. 

Data en locatie
De bijeenkomsten worden bij voldoende 
aanmeldingen gepland in de laatste week van de 
zomervakantie en zullen plaatsvinden op het 
HCO in Kijkduin of in het clubhuis van Scouting 
Rambonnetgroep in Naaldwijk.

Meer informatie
Neem contact op met onze adviseurs via 
zorginonderwijs@hco.nl. 
Of kijk op www.hco.nl/zorginonderwijs voor de 
aanmeldformulieren en meer informatie.

Anouk: ‘Ik heb geleerd dat er meerdere 
opties zijn om om te gaan met situaties 
en dat je daar een keuze in hebt.’

Gianno: ‘Ik heb geleerd dat ik het 
gewoon mag zeggen als ik iets 
niet leuk vind.’


