Stop 4-7 is een trainingsprogramma
voor kinderen van 4 tot en met 7
jaar*, die thuis en/of op school
moeilijk gedrag vertonen.

Kindtraining
De kinderen komen samen in een
kleine groep met maximum 10
kinderen en dit 10 keer een volledige
schooldag.

Het
programma
omvat
een
kindtraining, 10 ouderbijeenkomsten
en 4 leerkrachtbijeenkomsten.

Tijdens de kindtraining werken we
rond volgende vaardigheden:

Context van het kind

De
trainingsperiode
in
groep
bedraagt 3 maanden. Nadien is nog
een mogelijkheid voor nazorg
gedurende
3
tot
6
maand,
afhankelijk van de vraag van de
ouder(s) of leerkracht.
De kostprijs per instappend kind is 20
euro.
*Kinderen mogen bij de opstart van het programma
maximum 7jaar en 11 maand zijn.

STOP4-7 is een gedragstherapeutisch
en oplossingsgericht programma
met de nadruk op het aanreiken
van
een
aantal
sociale
vaardigheden en het versterken van
het zelfbeeld van de kinderen.
Daarnaast begeleiden we ouders en
leerkrachten (individueel en in
groep) in hun zoektocht naar een
helpende aanpak voor hun kind.
Tijdens dit proces hebben we oog
voor de ruimere context van het kind
en voor de gevoelens en gedachten
van alle betrokkenen.
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Gericht luisteren
Emotieregulatie
Zelfcontrole
Samenspelen
Interpersoonlijke
probleemoplossing

Leerkrachtbijeenkomsten
De leerkrachten worden vier keer
een halve dag uitgenodigd voor
een vorming rond ‘positief omgaan
met moeilijk gedrag’. Ze krijgen hier
ook de kans om ervaringen uit te
wisselen.
Leerkrachten worden ook
individueel begeleid tijdens
schoolbezoeken.

Ouderbijeenkomsten
In de namiddag komen de ouders
samen. Een actieve deelname van
minstens één ouder is vereist. Deze
bijeenkomsten
hebben
drie
doelstellingen:
➢ De competenties en het
zelfvertrouwen van de ouders
versterken
➢ De relatie tussen ouder en kind
verbeteren
➢ Het vergroten van de sociale
steun voor de gezinnen
Naast deze bijeenkomsten is er ook
individuele thuisbegeleiding
doorheen het traject.

STOP-werkingen verbonden aan
CKG Het open poortje

STOP 4-7 A’pen N-Kempen
Tel: 0496/38.25.59
hops.stop@stop4-7.be

STOP 4-7 Sint-Niklaas
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 291 06 63
stop.sintniklaas@stop4-7.be

STOP 4-7 Gent-Lokeren
Hoogstraat 51 – Lokeren
Kammerstraat 14 - Gent
Tel: 0474/87.05.02
stop@stop4-7.be

Voor meer info neem een
kijkje op onze website
www.stop4-7.be of
www.hetopenpoortje.be

