
www.kinderpraktijktheone.nl

inventief, net als uw kind

Like ons op facebook!

Rots en Water training
Training vergroten van je weerbaarheid

Kinderpraktijk Theone

Naast Rots en Water training biedt Kinderpraktijk 
Theone individuele begeleiding om het kind verder te 
helpen op sociaal-emotioneel gebied. Meer informatie 
over het aanbod van Kinderpraktijk Theone is te vinden 
op www.kinderpraktijktheone.nl.

Andere trainingen die vanuit Kinderpraktijk Theone 
worden georganiseerd zijn te vinden op onze website 
onder Educatie en Trainingen.

“Vroeger was ik vaak onzeker, nu heb ik 
veel meer zelfvertrouwen”

 
Aanmelden en kosten

U kunt uw kind aanmelden voor Rots en Water training 
middels onze website www.kinderpraktijktheone.nl. 
Ga dan naar Educatie en Trainingen. Op deze site staan 
tevens de kosten vermeld. 

Tel. 0229-840581      
info@kinderpraktijktheone.nl
www.kinderpraktijktheone.nl

Nieuwe Steen 25, Hoorn



Rots en Water

In de training Rots en Water leer je opkomen voor jezelf 
en voor wat jij echt belangrijk vindt (rots). Je leert ook 
om vriendschappelijk en met respect met anderen om te 
gaan (water). En misschien nog wel belangrijker: je leert 
de balans te vinden tussen ‘rots’ en ‘water’.

Rots en Water is een psycho-fysieke training; dat 
wil zeggen dat zowel je lichaam als je gedachten en 
gevoelens worden getraind. Kinderen leren door te 
ervaren, zonder na te denken over wat goed of fout is. 
De thema’s en doelstellingen van het programma worden 
aangeboden met behulp van lichamelijke oefeningen, 
stoei- en rollenspellen. De technieken worden echt in 
het lichaam en gedrag opgenomen. Zo gaat het leren niet 
alleen snel, maar het heeft ook een diepgaand effect. 
En bovenal: het is vooral leuk om te doen!

“Ik durf nu meer voor mezelf op te komen”

Wat leren de kinderen

De kinderen leren over zichzelf. Ze ervaren door sport 
en spel hun kwaliteiten en hun krachten waarvan ze 
misschien nog niet wisten dat ze deze bezaten. 
De training geeft kinderen gereedschappen om 
voor zichzelf en anderen op te komen. Ze leren zich 
onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken 
(Rots-kwaliteit). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen 
samenwerken, spelen en leven (Water-kwaliteit).

“Met water erbij word ik blij”

Kinderen ervaren, door verschillende leuke en speelse 
oefeningen met elkaar te doen, dat ze enorm sterk zijn. 
En ze leren hoe je verstandig sterk kunt zijn, zonder 
geweld te gebruiken, ruzie te maken of verdrietig in een 
hoekje te kruipen. Doordat kinderen met elkaar samen 
spelen en samen werken, ontstaat er wederzijds respect. 
Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en zijn beter 
opgewassen tegen pesters in allerlei vormen. Ze worden 
sterker en leren handiger met probleemsituaties om te 
gaan en juiste keuzes te maken.

Voor wie

Rots en Water training kan voor alle kinderen nuttig zijn. 
Het meest zullen de kinderen profiteren die:

 Weinig zelfvertrouwen hebben
 Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
 Snel boos worden
 Gepest worden of zelf iemand pesten
 Moeilijk met andere kinderen/klasgenootjes  
 kunnen omgaan (werken/spelen/leven)

De Rots en Water training wordt gegeven aan de 
volgende groepen: 

 6-8 jarigen (jongens en meisjes)
 9-12 jarigen  (jongens en meisjes)
 Pubergroep (11-14 jarigen, jongens en meisjes)
 Meidengroep (11-14 jarigen)
 Kinderen met autisme

Hoe is de training opgebouwd

De training bestaat uit acht lessen van een uur. 
Van tevoren vindt een kennismakingsgesprek plaats 
met de ouders. Om ouders van de jongste kinderen (6-8 
jaar) kennis te laten maken met de methode en om ze 
de gelegenheid te geven hun kind in het leerproces te 
ondersteunen, worden zij bij aanvang van de training 
uitgenodigd voor een ouder- en kindles.
De kinderen krijgen een map met elke week een opdracht 
zodat ze het geleerde gaan oefenen. In deze map staat 
eveneens informatie over de lessen voor de ouders.


