
Webinars Gezonde School Gent  
- 

10(0)-daagse van de veerkracht 
Samen Veerkrachtig op School! 

 
 
In oktober vindt opnieuw de 10(0)-daagse van de veerkracht plaats met tal van 
interessante activiteiten, lezingen, cursussen,… Ook Gezonde School Gent doet mee. Op 
het digitale programma staan 12 workshops en vormingen voor zowel leerlingen, ouders 
en leerkrachten van het basis en secundair onderwijs. En dat volledig gratis! 
 
We hebben elkaar nodig: als gezin, als ouders, als kinderen en jongeren, thuis, in de klas, op 
school en schoolomgeving. We hebben het nodig om elkaar te ontmoeten en verbinding te 
maken. Zo kunnen we ons hart luchten, het gesprek aangaan, steun zoeken, dankbaarheid tonen 
en voelen we ons gelukkig. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat nu precies? 
Waar kan je in Gent terecht als jongere met vragen rond fit in je hoofd, seksualiteit en 
relaties, verslaving en vrije tijd? En hoe hou je als ouder, leerkracht het hoofd recht na een 
stressvolle dag? Op deze en andere vragen gaan we dieper in met praktische workshops en 
vormingen.  
 
Het programma: 

▪ ‘De gelukskoffer’ -  WGC ’t Vlot en WGC De Sleep - 5 oktober  
▪ ‘Hotspot’ - OverKop Gent & JES vzw - 6 oktober 
▪ ‘Niet-stigmatiserend communiceren over gewicht en eetgedrag in het secundair 

onderwijs’ - Eetexpert, kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen – 12 oktober 
▪ ‘Niet-stigmatiserend communiceren over gewicht en eetgedrag in het basisonderwijs’ – 

Eetexpert, kenniscentrum voor eet-en gewichtsproblemen – 19 oktober 
▪ ‘Zelfzorg voor leerkrachten’ – Iedereen Zent – 26 oktober 
▪ ‘Zelfzorg voor ouders’ – Iedereen Zent – 16 november 
▪ ‘Silver: een serious game voor het versterken van de mentale gezondheid bij jongeren 

tussen 12-16 jaar’ - Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie - 25 november 
▪ ‘Silver: een serious game voor het versterken van je mentale gezondheid’ - Vlaams 

Expertisecentrum Suïcidepreventie - 30 november 
▪ ‘Kansen om meer te bewegen en minder te zitten op school’ - basisonderwijs - MOEV – 

30 november 
▪ ‘Kansen om meer te bewegen en minder te zitten op school’ – secundair onderwijs – 

MOEV – 2 december 
▪ ‘Aan de slag rond mentaal welbevinden in de klas’ – secundair onderwijs – Vlaams 

Instituut Gezond Leven – 7 december 
▪ ‘Aan de slag rond mentaal welbevinden in de klas’ – basisonderwijs -  Vlaams Instituut 

Gezond Leven - 9 december 
 
Schrijf je in: 

 



 
 
Alle sessies gaan digitaal door. Na inschrijving ontvang je enkele dagen voor het webinar een 
deelnamelink. 

Trajectbegeleidingen Gezonde School Gent 
Ben je een school uit de brede schoolomgeving en wil je gezonde keuzes toegankelijker maken of 
een gezondheidsbeleid op school opbouwen? Dan kan je beroep doen op de gratis 
trajectbegeleiding van Gezonde School Gent. Alle info & inschrijving vind je hier. 
 
We hopen jou alvast opnieuw te mogen verwelkomen op één (of meerdere) van onze webinars! 
 

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/brede-school/brede-school-wijken-en-projecten#50628
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/10-daagse-van-de-veerkracht#Het_aanbod_voor_het_onderwijs

