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Aanbod
Basisonderwijs

Op maat
Binnen het basisonderwijs richten wij
ons voornamelijk op voorlichting over
gamen, de weerbaarheid van kinderen
en de rol van de (professionele) opvoeders. Graag bespreken we met u wat we
bij u op school kunnen betekenen en
hoe we kunnen aansluiten bij de vragen
die op uw school leven.
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aandachtspunten in onze aanpak:
Uw team herkent signalen van
problematisch gamen en van middelengebruik en weet wat met deze
signalen te doen

3.

U heeft de kinderen van ouders met
middelenproblematiek in beeld en
weet hoe Tactus hen kan ondersteunen
Ouders en verzorgers zijn zich bewust
van de voorbeeldrol die ze hebben en
worden versterkt in het positief opvoeden
Leerlingen zijn weerbaar en veerkrachtig en worden bekrachtigd in hun
keuzes voor gezond gedrag

Activiteiten
Opvoeders
Een bijeenkomst over de risico’s van bijvoorbeeld gamen, alcohol en
roken waarbij opvoeders gestimuleerd worden na te denken over hoe
zij hier in de opvoeding mee om willen gaan. Er worden tips gegeven
voor de opvoeding zoals de meest effectieve manieren om roken en
alcohol te voorkomen en het gamen te beperken.

Leerlingen
Een leuke gastles waarin we gezond gedrag bekrachtigen en het hebben
over gewoontes, effecten van gamen, zelfcontrole en weerbaarheid.

Het team
Een deskundigheidsbevordering van uw team waardoor men alert
wordt op signalen van overmatig gamen en het gebruik van alcohol.
Maar ook van thuissituaties waarbij opvoeders een probleem met
middelen hebben. We lichten toe hoe we in deze situaties kunnen
ondersteunen en geven tips voor het bespreekbaar maken van de
problematiek.

Team Jeugd en Jongvolwassenen zet zich in om risicovol middelengebruik bij jongeren te voorkomen
en te beperken. Kansen om dit vroegtijdig te doen, willen we optimaal benutten. De school is hierin
een belangrijke partner naast de opvoeders, de jeugdzorg, de vrijetijdssetting en de gemeenten.
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