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Mondeling weerbaar
In de training komen de volgende
onderwerpen ter sprake:
· gevoelens van jezelf en anderen

Meer weten of aanmelden?
U kunt altijd terecht bij:
• uw eigen school, de groepsleerkracht van uw kind of de intern
begeleider
• de weerbaarheidstrainers van
het IMW.

Het IMW en Triple P
Medewerkers van het IMW zijn
geaccrediteerd in het werken met

Instituut voor Maatschappelijk Werk

Triple P (niveau 3+4), Standaard,

Postbus 119

Groepstraining en Pubers

5000 AC Tilburg
T: 013-5839510
E: trainingen@imwtilburg.nl

Positief Pedagogisch Programma

Of kijk op onze website:
www.marietjekessels.com

Onderdeel van het IMW
Het Marietje Kessels Project maakt
onderdeel uit van het aanbod trainingen
en gespreksgroepen van het Instituut
voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o.
Kijk voor meer aanbod of andere folders
van het IMW op www.imwtilburg.nl
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