
 

Doe mee met 
de oudergroep 

 

 

 

voor ouders  op Ameland 

met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Praten over de opvoeding  

van uw kind  

 
Wilt u ongedwongen samen met andere ouders 

praten over de opvoeding van uw kind(eren)?  

Bijvoorbeeld om ervaringen uit te wisselen over de 

leuke en moeilijke kanten van het opvoeden, el-

kaar tips te kunnen geven, vragen te kunnen stel-

len en elkaar te kunnen steunen? Dan is de ou-

dergroep iets voor u!  

 

Hoe werkt het? 

 

De groepen bestaan uit zes à zeven gemotiveerde 

ouders. Gemiddeld komt de oudergroep zo’n zes 

keer bij elkaar in de periode van september tot 

april.  

Het tijdstip van de bijeenkomst wordt in onderling 

overleg bepaald.  

Er wordt rekening gehouden met de leeftijden van 

de kinderen bij het samenstellen van een groep.  

Op elk moment kunnen nieuwe ouders aan de 

oudergroep zich aanmelden; bij voldoende nieuwe 

aanmeldingen wordt een nieuwe groep gestart. 

 

Oudergroep met kinderen tot 5 jaar en 5 tot 10 

jaar 

 

De oudergroepen met kinderen in deze leeftijd,  

vinden afwisselend bij  de ouders thuis plaats. De 

groepen worden door een “stuurouder” begeleid.  

De stuurouder wordt ondersteund door Joke 

Beekema, jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân 

- Jeugdgezondheidszorg en de pedagoge Tsjollie 

Talma. Aan de hand van thema’s kunnen deskun-

digen uitgenodigd worden; al naar gelang de be-

hoefte van ouders.   

 

Oudergroep met kinderen van 10 jaar en ouder 

 

De begeleiding vindt plaats door Joke Beekema, 

jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân - Jeugd-

gezondheidszorg en/of de pedagoge Tsjollie 

Talma. Aan de hand van thema’s kunnen deskun-

digen uitgenodigd worden; al naar gelang de vraag 

van de ouders.  

De bijeenkomsten worden gehouden in “Het Wan-

tij” in Buren.  

 

Onderwerpen 

 

Alle onderwerpen die met opvoeden te maken 

hebben, kunnen aan bod komen. Een aantal voor-

beelden zijn: 

- zindelijkheid 

- slapen 

- eten 

- sociale vaardigheden 

- grenzen stellen/normen en waarden 

- sociale media / omgaan internet 

- omgaan met alcohol en drugs 

 

Voor wie? 

 

De oudergroep is bedoeld voor ouders en verzor-

gers met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. 

 

 

 

 

Interesse?  



 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen 

met Joke Beekema. 

Mailen of bellen naar Joke Beekema, jeugdver-

pleegkundige van GGD Fryslân - Jeugdgezond-

heidszorg, kan ook: J. Beekema@ggdfryslan.nl,  

tel.: 088-2299807 of 06 – 316 49 060.  

 

Aan de deelname aan de oudergroep zijn geen 

kosten verbonden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Jeugdgezondheidszorg GGD Fryslân is kern-
partner van het CJG (Centrum voor Jeugd en Ge-
zin). 
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