
Weer op weg 

Bijles
Huiswerkbegeleiding
Begeleiding bij (echt)scheiding
Weerbaarheidtraining

Bijles, want soms zitten één of 
twee vakken iets tegen! 

Bij sommige kinderen wil het met één of twee 
vakken even niet lukken. Ze hebben hiervoor net 
iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen 
begrijpen. Of ze lopen achter met de leerstof en 
hebben kennishiaten. Heeft uw kind moeite met 
bijvoorbeeld rekenen, (begrijpend) lezen, spelling 
of taal? Dan kunt u bij buro Weer op weg terecht 
voor bijles. We werken met een handelingsplan, 
waarin precies staat waar we met uw kind aan 
gaan werken. U ontvangt iedere week een 
evaluatie over de voortgang van uw kind. De 
bijles vindt individueel plaats in een rustige 
omgeving. Indien nodig en gewenst werken we 
samen met de leerkracht van uw kind. 

Soms is het zelfs mogelijk om onder schooltijd, 
eventueel ook op school, met uw kind te 
werken. 

Tevens kunnen we uw kind weer op weg helpen 
als het moeite heeft met het plannen en 
structureren van zijn of haar werk. Dit kan ook 
plaats vinden in de vorm van huiswerk-
begeleiding, maar ook tijdens bijles. 

Met de bijlessen bij buro Weer op weg worden 
achterstanden zoveel mogelijk weggewerkt en 
worden ‘moeilijke’ vakken weer leuk! 

 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie 
interesse om met ons over de begeleiding bij 
scheiding, bijles, huiswerkbegeleiding of de 
weerbaarheidtraining te praten, dan kunt u 
contact met ons opnemen. 

Debbie Kleij 
Contactpersoon begeleiding bij 
scheiding en weerbaarheidtraining 

06 – 46 24 67 51
info@weeropweg.com

Annette Pot
Contactpersoon bijles en
huiswerkbegeleiding 

06 – 53 74 10 11
info@weeropweg.com 

Praktijkadres 
Endepolsstraat 3, 6164 JD Geleen

www.weeropweg.com



Buro Weer op weg helpt kinderen weer op weg 
en is er voor alle kinderen voor wie het thuis of 
op school even niet lekker loopt. Alle leer-
krachten en coaches van Weer op weg zijn 
enthousiaste, betrokken en prettige personen 
die de mogelijkheden van de kinderen die zij 
begeleiden zien, en snel en kundig een lastige 
situatie kunnen vlot trekken. Buro Weer op weg 
is gespecialiseerd in het begeleiden van 
kinderen bij scheiding, het bieden van bijles en 
huiswerkbegeleiding en het verzorgen van 
weerbaarheidstrainingen. 
 

Wie zijn wij Begeleiding bij 
scheiding

Goed omgaan met 
de nieuwe situatie
Als ouders scheiden, heeft dat voor alle kinderen 
een ongelooflijk grote impact. Ze proberen vaak 
zo goed en zo kwaad als het gaat daar een weg 
in te vinden en daardoor lijkt het soms alsof het 
wel gaat. Maar ze ondervinden altijd nadelige 
gevolgen van een scheiding, als kind maar ook 
later als ze zelf volwassen zijn. Daarom is het 
goed om kinderen te begeleiden in de nieuwe 
situatie. Wat zijn hun wensen? Wat zou kunnen 
helpen, waardoor het allemaal iets makkelijker 
wordt? Door de begeleiding van buro Weer op 
weg leren kinderen beter om te gaan met de 
scheiding en kunnen problemen op korte of 
lange termijn worden voorkomen. 

Bij de begeleiding van kinderen bij een scheiding 
maken we onder meer gebruik van het KIES-
programma. KIES staat voor Kinderen In 
Echtscheiding Situaties. Het is een preventieve 
en kortdurende vorm van ondersteuning en mag 
alleen gegeven worden door gecertificeerde 
pedagogisch onderlegde coaches. Kinderen 
leren de scheiding te begrijpen en ontdekken 
hoe ze er het beste mee om kunnen gaan. Het 
kind hoeft zich niet loyaal op te stellen naar één 
of beide ouders, maar leert loyaal te blijven aan 
zichzelf. 

Weerbaarheid-
trainingen 

Die zorgen voor 
een opgeheven hoofd 
Tijdens een weerbaarheidtraining leert uw kind 
om beter op te komen voor zichzelf. De 
trainingen zijn erop gericht in korte tijd zekerder 
van jezelf te worden en met meer zelfvertrouwen 
nieuwe situaties aan te pakken. 

Kinderen leren beter over zichzelf denken, 
worden relaxter in nieuwe situaties, durven ‘nee’ 
te zeggen en voelen zich stoerder. Dat is waar 
het om gaat in deze training. Ze gaan anders 
over dingen nadenken en met opgeheven hoofd 
nieuwe uitdagingen aan. Buro Weer op weg 
werkt onder meer met Bikkeltrainingen, geschikt 
voor kinderen in de leeftijden van 8-12 jaar en 
van 12-16 jaar. Daarnaast bieden we ook 
speciale weerbaarheidtrainingen voor (aan-
komende) brugklassers. Trainingen kunnen in 
groepsverband, maar ook individueel gevolgd 
worden. Een groep start bij voldoende 
deelnemers. 
 

Er zijn verschillende vormen 
van begeleiding: 

In groepsverband
Samen met lotgenoten krijgen gebeurtenissen, 
belevingen en herinneringen rondom de 
scheiding een plekje, hierbij wordt gebruik 
gemaakt van spel, creatieve werkvormen en 
gesprekken. Een groep bestaat uit 5 tot 10 
kinderen en er zijn acht bijeenkomsten. De 
groep start bij voldoende deelnemers en kan 
plaatsvinden in onze praktijk of op school. 
Scholen kunnen contact met ons opnemen als 
zij een groep willen starten. 

Individueel
Individuele begeleiding kan soms als prettiger 
worden ervaren, maar het kan ook een aan-
vulling zijn op de begeleiding in groepsverband. 

Omgangsbegeleiding
Deze vorm van begeleiding kan worden ingezet 
kort na de scheidingsmelding, als eerste 
opvang. Het heeft tot doel het kind te horen hoe 
hij/zij de omgang het liefst ziet, zodat er tot een 
door alle partijen gedragen goede omgangs-
regeling gekomen kan worden. Het kan ook 
ingezet worden als het nodig is de omgangs-
regeling te veranderen als het kind ouder wordt 
of zijn situatie verandert.

Hulp bij opstellen 
ouderschapsplan
Bij een scheiding moeten allerlei belangrijke 
zaken geregeld worden, onder andere het 
opstellen van een ouderschapsplan. Samen met 
de ouders en na het horen van de kinderen 
stellen we een gedegen ouderschapsplan op. 

KIES is er ook voor kinderen van ouders van 
niet-Nederlandse culturen.

Vergoedingen
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze 
begeleiding (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. 
Informeer bij buro Weer op weg voor meer 
actuele informatie. 

Huiswerk- 
begeleiding 

Persoonlijke aandacht 
in huiselijke omgeving 
Wij helpen kinderen om te leren plannen, we 
werken samen aan schoolvakken en competen-
ties, en gaan samen met uw kind op zoek naar 
een leerstijl die het best bij de leerling past. 
Daarnaast leren we ze samenvattingen te 
maken en worden ze als dat wenselijk is 
overhoord. 

Huiswerkbegeleiding bij 
Buro Weer op weg onderscheidt 
zich door: 

- huiswerkbegeleiding óók voor 
basisschoolleerlingen

- kleine groepen met veel persoonlijke 
aandacht

- zeer gunstige tarieven t.o.v. andere 
begeleidingsdiensten in de regio (!)

- een huiselijke omgeving
- korte lijnen tussen ouders en begeleiders
- inclusief drinken en een versnapering


