
 
     

  
Hallo ouders van groep 7,8 basisschool en voortgezet onderwijs! 

 
Mijn naam is Jacqueline Veenema en ik verzorg de  
 

Cursus positief opvoeden 
voor ouders van tieners van 10 tot 16 jaar  

in de gemeente Ten Boer 
    

Herkent u onderstaande?? 
  

“Als ik alleen maar een vraag stel, barst al de bom!” 
“Ik ben dat eindeloze gehang op de bank helemaal zat.” 

“Haar kamer is één grote chaos. Hoe leert ze ooit opruimen?” 
“Ik kan in de ogen van mijn tienerdochter niets meer goed doen.” 

 “Ik heb het helemaal gehad met die ellenlange discussies.” 
“Ik heb geen grip meer op mijn tienerzoon, ik ben bang het contact met hem te 

verliezen.” 
 

Vraagt u zich af hoe opvoeden weer leuk kan worden? Doe dan mee met een 
groepscursus positief opvoeden (Triple P). 
 
In de cursus gaat u aan de slag met het ontstaan van gedrag bij tieners, hoe goed 
gedrag te stimuleren, hoe lastig en moeilijk gedrag aan te pakken en hoe om te gaan 
met risicovolle situaties, zoals voor het eerst naar de stad zonder ouders. 
 
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op de Maandagavond, van 19.30 tot 22.00  
De data zijn: Let Op,verplaatste data!!! Maandagavond 19 november, 26 
november, 10 december, 17 december en maandagavond 7 januari.  
De cursus vindt plaats in; De Deel, Hendrik Westerstraat 24, 9791CT, Ten Boer. 
  
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar j.veenema@elker.nl waarin u 
uw telefoonnummer, (mail)adres en naam opgeeft.  
Het is gebruikelijk dat ik ouders bel om even kennis te maken en om verdere info te 
verstrekken. Aanmelden kan nu!! Vol is vol!! 
 
Ouders die in Ten Boer wonen en opvoedvragen hebben, krijgen deze cursus gratis 
aangeboden door de gemeente Ten Boer. Ouders die buiten Ten Boer wonen 
kunnen meedoen met een eigen bijdrage. Mocht dat lastig zijn dan kunt u dat bij mij 
aangeven. 


