
 
 
 

KIES-groep in de gemeente Bronckhorst  
 
“Soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt” 
 
In het voorjaar van 2023 gaat de gemeente Bronckhorst een KIES-groep starten voor kinderen van 7 
tot 12 jaar die te maken hebben met de scheiding van hun ouders. Kinderen die de echtscheiding van 
hun ouders meemaken, hebben regelmatig last van schuldgevoelens, boosheid en verdriet. Ze 
kampen met veel vragen en krijgen te maken met grote veranderingen in hun leven. Dit kan effect 
hebben op het gedrag en het welzijn van het kind.  
 
KIES is een preventief (kosteloos) programma dat is ontwikkeld vanuit de behoefte van het kind.  
 
Wat leren kinderen door KIES? 
Kinderen leren de scheiding beter begrijpen. Ze leren hun vragen en gevoelens omtrent de scheiding 
beter te uiten. Kinderen leren om te gaan met negatieve gevoelens, bijvoorbeeld schuldgevoel en 
boosheid. Bij KIES staat het verhaal en de beleving van het kind voorop.  
 
De bijeenkomsten worden aangeboden aan een groep van minimaal 7 en maximaal 10 kinderen. Op 
een laagdrempelige en kindvriendelijke manier wordt er in een veilige omgeving gesproken over de 
scheiding. Daarnaast worden er ook opdrachten en spelletjes gedaan. 
Het contact met lotgenoten is een belangrijk onderdeel van deze training.  
 
Er worden 8 bijeenkomsten georganiseerd die zullen plaatsvinden in het gemeentehuis in Hengelo 
(Elderinkweg 2) van 15:30 uur tot 16:30 uur. Hieronder vindt u een overzicht van de geplande 
bijeenkomsten. 
 

Donderdag 9 februari KIES 1 

Donderdag 16 februari KIES 2 

Donderdag 23 februari  Let op! Geen KIES i.v.m. 
voorjaarsvakantie 

Donderdag 2 maart Let op! Geen KIES i.v.m. 
voorjaarsvakantie 

Donderdag 9 maart  KIES 3 

Donderdag 16 maart  KIES 4 

Donderdag 23 maart  KIES 5 

Donderdag 30 maart  KIES 6 

Donderdag 6 april  KIES 7 

Donderdag 13 april  KIES 8 

 
Voorafgaand aan de bijeenkomsten zal er een informatiebijeenkomst voor ouders plaatsvinden op 
donderdag 2 februari 2023 om 16:30 uur in het gemeentehuis. 
Na afloop van de bijeenkomsten zal er een evaluatiebijeenkomst voor ouders plaatsvinden op 
donderdag 20 april 2023 om 16:30 uur in het gemeentehuis. 
 
Deze informatieve brief mag gedeeld worden met ouders. Echter verloopt de aanmelding via de ib-
er/ondersteuningscoach. De training wordt gegeven door twee KIES coaches, Petra Koert en Marije 
Berendsen. Graag ontvangen wij vóór vrijdag 27 januari 2023 de aanmeldingen per mail. Dit kan 
gemaild worden naar: p.koert@bronckhorst.nl of marije.berendsen@bronckhorst.nl  
Wij ontvangen graag de naam van de leerling, geboortedatum, contactgegevens van beide 
gezaghebbende ouders en de contactpersoon vanuit school. Vol=vol 

 
 

KIES is een wetenschappelijk onderbouwd en effectief aangetoond programma dat onderzocht is door 
de universiteit van Utrecht. Voor meer informatie, zie bijgevoegde folder.  
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