
Printing: 
Your printer might not print 
the same way our printers 
do, so make sure to try a 
couple of test prints. If things 
aren’t aligning quite right, 
experiment with the Scale to 
Fit Paper setting. It’s located 
in the Print dialog – just click 
Full Page Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t 
like them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them 
before you print. 

Customizing the 
Content: 
If you need more 
placeholders for titles, 
subtitles or body text, just 
make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides 
will help you align it with 
everything else. 

PRAKTISCH: 
 

Onder leiding van twee kinder-

therapeuten uit het team van 

groepspraktijk Comma wordt er 

een training op maat  van het kind en 

zijn gezin aangeboden.  

We komen 6 keer samen met de 

groep. We voorzien een intakegesprek 

en twee vervolggesprekken met de 

ouders.  

  

De exacte data kunt u vinden op onze 

website: 

www.groepspraktijk.comma.be 

Contacteer ons 

Joke Loones 
050/49.03.98   
joke.loones@groepspraktijk-comma.be 
  
Sharon Van Overstraeten 
0484/28.52.88 
svoverst@gmail.com 
  
Els Van den Bergen  
0474/30.31.93 
els.vandenbergen@groepspraktijk-comma.be 

Faalangsttraining  
voor kinderen 

Faalangsttraining  
voor kinderen 

Net als een boom gaan we leren om 
sterk te staan op momenten van angst.  
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We gaan er vanuit dat gevoelens van 

angst deel uitmaken van het dagelijks 

leven. Die gevoelens hoeven niet te 

verdwijnen. We richten onze aanpak 

op hoe er met de gevoelens wordt 

omgegaan. Als kinderen strategieën 

ontwikkelen die henzelf en/of de 

omgeving schade toebrengen, kan er 

via deze training alternatieven 

aangeboden worden. Tegelijkertijd 

gaan we er ook vanuit dat kinderen en 

hun omgeving ook over een aantal 

succesvolle strategieën beschikken en 

willen we deze ook in de kijker zetten. 

We besteden niet enkel aandacht aan 

hoe de kinderen omgaan met gevoelens 

van angst. Ook het systeem wordt 

betrokken in de vorm van 

oudergesprekken.  

Inhoud 
Een groepstraining voor kinderen 

tussen de 9 – 12 jaar. Er kunnen 

maximum 6 kinderen deelnemen.  

Doorheen gans de 

training proberen we 

de uitgangspunten 

van het oplossings-

gericht werken te 

vertalen naar het 

werken met gevoelens 

van angst bij 

kinderen. 

Een training voor kinderen die 

kampen met faalangst, een 

specifieke fobie of scheidingsangst.  

•  Durf jij niet vooraan in de klas staan?   

•  Ben je bang om fouten te maken?  

•  Heb je schrik voor een toets? 

•  Pieker je veel? 

•  Lig jij ‘s avonds lang wakker? 

•  Vermijd jij bepaalde plaatsen of 
zaken?  

Voor wie? 


