
    Jes-training staat voor Jongeren En Schei-

ding. Kinderen kiezen niet voor de scheiding 

van hun ouders, er is voor hen gekozen. 

Waar zij wel voor kunnen kiezen, is zoeken 

naar de beste manier voor hen om met de 

moeilijke dingen rond de scheiding om te 

gaan en lastige situaties aan te pakken.  

De leerlingen komen tijdens deze training 

in contact met andere leerlingen die het-

zelfde hebben meegemaakt. Ze leren van 

elkaar hoe om te gaan met de scheiding. 

Doelgroep 

JES-training is voor leerlingen die op 

zoek zijn naar een manier om met de 

scheiding om te kunnen gaan. Deze leer-

lingen vinden het vaak moeilijk om over 

de scheiding te praten, weten niet goed 

hoe ze iets thuis kunnen vertellen en 

vinden het lastig om hun gevoelens  

wat betreft de scheiding te uiten. Dit 

kan ervoor zorgen dat een leerling niet 

lekker in z’n vel zit en daardoor min-

der goed presteert. 

De training 

De training bestaat uit 6 á 7 bijeen-

komsten van een blokuur, die in 

principe onder schooltijd plaatsvin-

den. De trainers maken afspraken 

met de groep, zodat een ieder zich 

veilig kan voelen. Leerlingen moe-

ten met zichzelf aan het werk. De 

trainers begeleiden dit proces. 

Tel: 0546-488488 

Locatie Tubbergen 

 

Mevr. B. Kesselaar(schoolmaatschappelijk werker) 

E-mail: b.kesselaar@canisius.nl 

 

 

 

Algemeen telefoonnummer: 0546-488488 

JES-TRAINING 

Informatie voor leerlingen 
Contactgegevens Trainer: 

  

Aanmelden 

Na overleg met het liefst zowel vader als moeder 

kan de leerling zichzelf opgeven door middel van 

een mail naar één van de trainers. De trainers no-

digen een leerling uit voor een gesprek om te kijken 

of de JES-training kan bieden wat de leerling nodig 

heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over de training, dan kunt 

u gerust een mail sturen naar  één van de trainers 

via onderstaande contactgegevens. 

JES 
(Jongeren en Scheiding) 

 

TRAINING 



Tel: 0546-488488 

 

 

 Zijn jouw ouders gescheiden? Het maakt 

niet uit wanneer het was, of pas geleden 

of toen je nog klein was. 

 Wil je daarover met anderen praten die 

hetzelfde hebben meegemaakt? 

 Wil je dingen met leeftijdsgenoten delen 

die snappen wat een scheiding inhoudt? 

 Wil je  er beter mee leren omgaan en kij-

ken hoe anderen dit ervaren? 

 Heb jij misschien zelf tips voor anderen? 

 

Als jij op meer dan twee van de bovenstaande 

vragen ‘ja’ kunt beantwoorden, dan is de JES-

training misschien wel iets voor jou. 

Bij de JES-training leer je hoe je kunt omgaan 

met de scheiding en je kunt dit delen met leef-

tijdsgenoten die het herkennen.  

 

MEEDOEN? 

Praat erover, het liefst met zowel je vader als je moe-

der. Staan zij achter dat je meedoet? Geef je dan op. 

Stuur een mailtje naar één van de trainers. Je vult dan 

een aanmeldingsformulier in. De trainers nodigen je 

uit voor een gesprekje. Daar kun je alles vragen wat je 

nog niet duidelijk is. Je bent van harte welkom! En, 

geloof het, het helpt echt als je er niet alleen mee zit! 

DE TRAINING 

 Vindt plaats onder schooltijd. 

 Bestaat uit 6 á 7 bijeenkomsten van één blok-

uur. 

 Geeft jou de ruimte om je te uiten over de schei-

ding. 

 Biedt jou de mogelijkheid om met leeftijdsgeno-

ten te praten die hetzelfde kennen. 

DE TRAINERS 

De trainers  zijn opgeleid om deze training te geven. 

Daarnaast maken ze afspraken met de groep, zodat 

een ieder zich veilig kan voelen om zijn verhaal te 

doen. De begeleiding zal plaatsvinden doormiddel van 

allerlei verschillende werkvormen.  

Meer weten? 

Wil je meer informatie over de training, dan kun je 

gerust een mail sturen naar één van de trainers.  

Locatie  Tubbergen 

Mevr. B. Kesselaar 

b.kesselaar@canisius.nl 

 

 

(H)ERKEN JE DIT? 

JES 
(Jongeren en Scheiding) 

 

TRAINING 

 

Informatie voor ouder(s)/verzorger(s) 


