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â€¢ Wat is rouw en hoe ziet rouw bij jongeren eruit? â€¢ Hoe verschilt rouw bij jongeren van rouw bij
volwassenen? â€¢ Hoe ondersteunt u leerlingen met een verstoord rouwproces en wanneer schakelt u hulp
in? â€¢ Verschillen in aanpak bij verlies op school of in de familie
Rouw op je dak - medilexonderwijs.nl
recent onderzoek. Rouw blijkt zich daarbij veelzijdiger te uiten dan tot nu toe was aangenomen. Rouwenden
hebben last van de smalle kijk op rouw die nog steeds heerst en jongeren ervaren die last extra. Zij hebben
het, door de turbulentie die de adolescentie met zich meebrengt, zwaar te verduren wanneer ze â€˜rouw op
hun dakâ€™ krijgen.
Rouw op je dak - groepspsychotherapie.nl
Dit valt misschien rauw op je dak, maar de vrouw van nu verwacht meer. Patrick, this may come as a shock
to you , but the modern woman expects more. Maar als het jezelf overkomt, valt het rauw op je dak .
rauw op je dak - Vertaling naar Engels - voorbeelden
Ja, ik ben boos, over alles, op Eric, op mezelf, op anderen, op het leven, pfff wat niet. Het schijnt dat
boosheid ook bij de rouw hoort, net zoals zoveel emoties, gevoelens en gedachtes. Ik vind het zwaar, ik heb
het nu zwaarder dan vlak na zijn overlijden Het gemis is voelbaarder het wordt groter.
ROUW OP JE DAK
Medilex organiseerde met 'Rouw op je dak' een zeer inspirerende en praktische toepasbare cursusdag. De
locatie + sprekers waren super.
Rouw op je dak (2) â€“ Medilex Onderwijs
Rauw op je dak 19 met Isolde Jans van de WOW in RAUW.
Rauw op je dak 19 met de WOW in RAUW
Rouw op je dak. Hiermee zijn op acht scholen elk twee docenten opgeleid tot begeleider van een rouwgroep.
De training wordt inmiddels aangeboden aan een dertigtal scholen. Deelnemers krijgen niet alleen informatie
over rouw in de adolescentie, maar oefenen ook het omgaan met groepen rouwende leerlingen.
ROUW OP JE DAK - jansimons.nl
Reacties op Rouw op je dak! Simone, leerling Geert Groote School, Amsterdamâ€œIk vond het toneelstuk
heel mooi en ontroerend.De overstap van gelukkige beste vrienden naar kennissen was herkenbaar en
droevig om te zien.
Rouw op je dak! | Theater Traxx
De titel ROUW OP JE DAK heb ik gekozen omdat dat is wat ik/wij voelde toen mijn partner en ik te horen
kregen dat hij ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Door zijn ziekte, sterfbed en overlijden kwam ik in voor mij
nieuwe werelden terrecht die mistig en onzeker voelde.
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