
 

Beste ouder, 
 
Basisschool De Boog werkt samen met Bureau Jong. 
Bureau Jong is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen van gescheiden ouders. 
 
Dit schooljaar starten we met groepstrajecten waar alle kinderen van gescheiden 
ouders aan mogen deelnemen. Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is  
en/of de scheiding rustig of met onenigheid is verlopen. 
 
Kinderen willen het vaak graag voor allebei hun ouders goed doen, waardoor het 
voor hen moeilijk kan zijn om zijn/haar emoties rondom de scheiding rechtstreeks 
naar jullie als ouders te uiten. Juist daarom kan het voor een kind heel prettig zijn om, 
naast de zorg en begeleiding die jullie als ouders bieden, een veilige en neutrale plek 
te hebben om hun verhaal te delen. 
 
Onder begeleiding van 2 professionals krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun 
emoties, gedachten en gevoelens over de meegemaakte scheiding te delen met elkaar.   
We maken hierbij gebruik van creatieve werkvormen, zoals tekenen, rollenspellen en 
muziek. Voor alle kinderen geldt: praten over de scheiding lucht op.  
We stimuleren de kinderen om zaken over de scheiding ook thuis bespreekbaar te 
maken door alle opdrachten die we samen doen aan hun ouders te laten zien. 
Hierdoor krijgt u als ouder ook meer inzicht in hoe jullie kind zich voelt over de 
meegemaakte scheiding. 
 
Neem gerust een kijkje op onze website: www.bureaujong.nl voor meer info. 
Of bekijk hier ons filmpje om te zien wat een groepstraject inhoudt. 
https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c 
Goed om te weten: 

- Deelname is gratis 
- Het groepstraject is op dinsdag meteen na schooltijd 
- Beide ouders dienen toestemming te geven via www.bureaujong.nl 
- Bij voldoende aanmeldingen kunnen we starten. 
- Kinderen maken werkjes die ze zelf met jullie als ouders kunnen gaan 

bespreken. Er wordt geen dossier gemaakt van jullie kind. 
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Enkele reacties van ouders van kinderen die hebben deelgenomen: 
- ‘Ik denk dat het hem heeft geholpen bij zijn zelfbeeld dat hij door de scheiding 

misschien anders is dan anderen. Hij heeft vaker aangegeven dat hij het fijn vond 
om voorbeelden te horen van anderen die hij herkende. Overigens, ik kan beamen 
dat hij er heel serieus mee omging waar het gaat om het beschermen van 
vertrouwelijkheid. Complimenten aan Bureau Jong voor het hele proces!’ – vader 
jongen 8 jaar 

- ‘M. heeft de meetings met jullie als zeer prettig ervaren. Ik wil jullie bedanken 
voor deze fijne tijd die ze bij jullie heeft gehad en ik ben ook zeker een 
voorstander van om dit door te zetten voor andere kinderen in de toekomst. 
Want hoe fijn is het om te kunnen praten met je eigen leeftijdsgenoten over wat 
je doormaakt. En wat fijn is het dat daar geen mensen bijzitten die hierbij 
emotioneel betrokken zijn. 
Ik wens jullie veel succes in de toekomst!!!’ – moeder meisje 10 jaar 
 

 
Heeft u nog vragen?  
Bel of mail ons dan gerust. 
 
Hartelijke groeten,  
Ans & Susanne – Bureau Jong 
contact@bureaujong.nl 
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