KIES

Kinderen In Echtscheiding Situaties
Spel- en praatgroep voor
kinderen van 5 t/m 12 jaar

Wat gaan we doen?

Wie kunnen er meedoen?

Hoe kan uw kind reageren?

Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen

Alle kinderen vanaf 5 jaar uit de

Kinderen kiezen niet voor de scheiding

kinderen de scheiding leren begrijpen

gemeenten Tilburg,

van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe

en een plaats geven. Ze leren omgaan

Berkel-Enschot en Udenhout van

ze op de veranderde situatie reageren,

met alles wat ze moeilijk vinden aan de

wie de ouders gescheiden zijn,

verschilt per kind.

scheiding en ze kunnen hun angsten

kunnen meedoen. Voor deelname is

en vragen uiten.

toestemming van ouder(s) of voogd

Soms reageren kinderen direct, soms

nodig.

in een later stadium.

Kinderen komen 9 keer bijeen op een
vaste dag in de week na schooltijd. De

Wat biedt het programma?

Een KIES- groep bestaat uit maximaal

Hoe kinderen reageren, hangt samen

bijeenkomsten duren 1,5 uur.

Het programma:

10 kinderen van ongeveer dezelfde

met:

• biedt herkenning;

leeftijd van wie de ouders meer dan

• wat zij te verwerken hebben;

• geeft de mogelijkheid om te

een half jaar geleden gescheiden zijn.

• de fase van scheiding;

Speciaal getrainde trainers verzorgen de

• de eigen leeftijdsfase;

bijeenkomsten.

• en hun eigen temperament.

Naast de bijeenkomsten voor de

Het is belangrijk dat u als ouder kunt

kinderen is er ook een informatiebijeen-

luisteren naar uw kind. U kunt gerust

komst voor de ouders.

met uw kind praten over de scheiding.

Aan de hand van een verhaal, spel,
drama, tekenen en andere creatieve
vormen gaan we in gesprek met de
kinderen.

verwerken;
• leert kinderen omgaan met de
veranderende situatie;
• geeft antwoorden op vragen van het

Er is aandacht voor vragen als:
• Hoe heb je de scheiding ervaren?

kind;
• leert kinderen omgaan met nieuwe

• Hoe gaat het nu met je?

situaties die zich door de scheiding

Als een kind een antwoord krijgt, is dit

• Hoe zou je graag zien dat dingen

aandienen.

vaak minder belastend dan wanneer

worden geregeld?
• Is jouw idee ook uitvoerbaar?
De kinderen helpen elkaar om tot
oplossingen te komen en kunnen hun
hart luchten over de dingen die ze
moeilijk vinden.

ze een eigen verhaal gaan verzinnen.
Gecertificeerde KIES-coaches van het

KIES biedt u nieuwe handvatten om te

Instituut voor Maatschappelijk Werk

praten met uw kind.

(IMW) verzorgen de KIES-groep.

Meer weten of aanmelden?

Het IMW en KIES

U kunt uw kind aanmelden

Professionele hulp bij scheiding

• bij een locatie van het IMW

voor kind en ouder.

bij u in de buurt;
• via de schoolmaatschappelijk
werker op de school van uw kind.

Het IMW en Triple P
Instituut voor Maatschappelijk Werk

Medewerkers van het IMW zijn

Postbus 119

geaccrediteerd in het werken met

5000 AC Tilburg

Triple P (niveau 3+4), Standaard,

T: 013-5839510

Groepstraining en Pubers.

E: trainingen@imwtilburg.nl
Kijk voor meer informatie en

Positief Pedagogisch Programma

adressen van onze locaties op
www.imwtilburg.nl.

Onderdeel van het IMW
De spel- en praatgroep KIES maakt
onderdeel uit van het trainingsaanbod
Werk Tilburg e.o. Kijk voor meer aanbod

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld.
Het betreft algemene informatie. Aan de inhoud
kunnen geen rechten worden ontleend.
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