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Wij zijn jongeren met geschei-
den ouders en delen onze erva-
ringen. Wij zijn er voor kinderen 
met gescheiden ouders. Wij 
denken met hen mee en geven 
tips. 

Wij steunen kinderen om met de 
scheiding van hun ouders om te 
gaan. Je hoeft het niet alleen te 
doen! 

Ook delen wij onze ervaringen 
met volwassenen. Wij willen dat 
zij beter begrijpen wat er in het 
hoofd en hart van kinderen met 
gescheiden omgaat. Zodat zij 
doen wat kinderen en jongeren 
met gescheiden ouders écht 
nodig hebben.

Dit doet
Villa Pinedo Dit dromen wij

Dat alle kinderen en jongeren 
met gescheiden ouders ge-
woon kind kunnen zijn. Dat zij 
zo min mogelijk last hebben van 
de scheiding. Gewoon zichzelf 
kunnen zijn. Dat er écht wordt 
geluisterd. 

Dat kinderen en jongeren met 
gescheiden ouders opgroeien in 
een fijne omgeving met ouders 
die - ook na de breuk - respect-
vol met elkaar omgaan. Dat 
er steun is van anderen in de 
omgeving. 

En vooral dat er liefde en aan-
dacht is op momenten dat het 
(even) niet zo lekker gaat. 



Taken Onvoldoende Voldoende Uitstekend
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Ik weet welke leerlingen gescheiden ouders hebben en ik ken hun verhaal.

Ik help leerlingen waarvan ouders gaan scheiden het te vertellen aan de klas.

Ik haal de ouders en stiefouders niet door elkaar.

Ik vraag of ik mijn leerling ergens mee kan helpen.

Ik bied een luisterend oor.

Ik help ( als het nodig is ) de werkdruk te verminderen.

Ik praat met de ouders als een kind dat wil.

Ik vertel vertrouwelijke informatie niet door.

Ik kies geen partij voor een van de twee ouders.

Ik wijs ze op het bestaan van Villa Pinedo, dé plek voor kinderen met gescheiden 
ouders.

Ik schakel hulp in voor dingen die ik niet voor ze op kan lossen.

Ik vertel ze over de mogelijkheid van een online Buddy via Villa Pinedo.

Ik realiseer me dat een scheiding veel impact heeft op hoe een kind zich voelt en 
dat het ook impact kan hebben op de schoolprestaties.

Wil jij graag helpen, maar weet je niet hoe? Kijk dan maar eens naar 
dit rapport. Het enige dat jij hoeft te doen is ‘uitstekend’ te scoren op 
de taken die hierin staan. Dan doen wij ons stinkende best om ons te 
concentreren op onze eigen taken.


