
KIES  Kinderen in Echtscheiding Situaties gemeente Oisterwijk 
 
KIES is een spel- praatgroep waar kinderen de scheiding beter leren begrijpen en een manier 
vinden om te leren omgaan met alles wat er verandert door de scheiding. KIES ondersteunt 
ouders door er even voor de kinderen te zijn! De bijeenkomsten zijn er voor kinderen van 
groep 1-2-3 en voor kinderen van groep 4 t/m 8 en worden begeleid door twee KIEScoaches. 
We komen 8 keer een uur in de week bij elkaar, onder schooltijd, in een groepje van 
maximaal 8 kinderen voor de jonge groep en maximaal 10 kinderen voor de oudere groep.   
Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar in de groep. Stiefbroertjes en stiefzusjes niet. 
 
KIES is er voor ieder kind dat een scheiding meemaakt!  
Of het nu kort of lang geleden is. Of de scheiding heftig of rustig verloopt. Of je nu wel of 
niet iets aan een kind merkt. 
 
In de KIESgroep gebruiken we vooral veel creatieve werkvormen zoals spel, toneel, tekenen, 
schrijven en natuurlijk praten we met elkaar! Kinderen ervaren veel steun door ervaringen 
uit te wisselen, naar elkaar te luisteren en te helpen. Voor de ouders van de deelnemende 
kinderen is er een informatie- en evaluatie avond. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. KIES wordt in Oisterwijk gefinancierd door het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 
KIES op de basisschool  
Komend schooljaar is er een KIESgroep op jouw school. We komen acht weken bij elkaar in 
de periode van 30 maart t/m 15 juni 2015 (LET OP: gewijzigde data!)   
Wij hebben al op veel scholen een KIEStraject begeleid. De reacties van de kinderen, de 
ouders en de leerkrachten zijn erg positief!  
Aanmelden kan bij de intern begeleider of de leerkracht van je kind.  
Voor deelname is toestemming van beide ouders nodig. 
  
‘Het is fijn dat je er met anderen over kunt praten en je ook de verhalen van anderen kunt 
horen. Je kunt je verhaal vertellen zonder dat het wordt doorverteld. Het verhaal blijft 
tussen het KIESgroepje.’  
Meisje, 11 jaar 
 
‘Ik vind het vooral fijn dat ik nou verhalen van andere kinderen heb gehoord. En er wordt op 
een fijne manier over de scheiding gepraat.’  
Jongen, 12 jaar 
 
Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer weten? Informeer dan naar mogelijkheden voor 
deelname aan KIES bij de Intern Begeleider of leerkracht van jouw school! Voor meer info 
over het KIES programma: www.kiesvoorhetkind.nl  
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