SWV Passend Onderwijs
Zuid-Kennemerland organiseert
de 1e unieke serie van
8 Peers4Parents thema-avonden!

Serie thema-avonden
School, ouder(s) en kind dragen bij aan een gezonde
emotionele ontwikkeling van een (hoog)begaafd kind.
SWV PO-ZK organiseert daarom vanaf 29 oktober 2019,
8 ondersteunende interactieve lezingen voor ouders in
het Jagerhuis te Bennebroek.

Interesse?

Meld je aan
bij het SWV
Passend Onderwijs
info@po-zk.nl

Data serie thema-lezingen
(hoog)begaafdheid:

Wil jij graag:
• ontdekken hoe je je (hoog)begaafde kind nog beter kunt
begrijpen?
• handvatten vinden om je kind nog beter emotioneel te
kunnen begeleiden?
• de communicatie en relatie met je kind, partner en/of
omgeving verbeteren?

Maak kennis met de thema’s van
Peers4Parents
Ouders van (hoog)begaafde kinderen ervaren andere uitdagingen in de opvoeding dan de meeste ouders. Begaafde
kinderen zijn creatief, denken diep door en hebben een hoog
bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms
moeilijk te bevatten. Het begaafde kind, op zijn beurt, voelt
zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan
het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt
het mogelijk een verkeerd zelfbeeld.

Deelname is gratis
We nodigen ouders/verzorgers van kinderen op een basisschool in Zuid-Kennemerland, van harte uit om samen
deel te nemen. De borrel na afloop van de lezingen biedt
mogelijkheid tot uitwisseling met andere ouders.

Peers4Parents
Begeleiding van de emotionele ontwikkeling van begaafde kinderen

Peers4Parents
Begeleiding van de emotionele ontwikkeling van begaafde kinderen

www.Peers4parents.nl

De thema’s van Peers4Parents zijn gebaseerd op het boek
van de Amerikaanse psycholoog James T. Webb:
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
29 okt
26 nov
28 jan
25 feb
31 mrt
21 april
26 mei
16 juni

Kenmerken van begaafde kinderen
Communicatie: de sleutel tot relaties
Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren
Discipline en zelfmanagement
Intensiteit, perfectionisme en stress /
Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie
Sociale contacten: Het belang van ‘peers’
Andere kinderen in het gezin:
enig kind en broers  en zussen
Waarden en tradities &
uniek en onderscheidend zijn /
De complexiteit van succesvol
ouderschap.

Locatie: Het Jagerhuis Binnenweg 69 Bennebroek.
Tijden: 19.30u inloop – 20-21.30u lezing – 21.30-22u borrel.

Meld je vóór 17 oktober 2019 aan bij SWV
Passend Onderwijs, info@po-zk
Er is plek voor 20 ouderparen.
Katja van Dalen verzorgt de 8 thema-avonden.
Katja is ECHA Specialist in Gifted Education, kindertalentenfluisteraar, TriA-wandelcoach en Peers4Parents facilitator.
In haar praktijk NatuurlijkBegaafd adviseert zij ouders en
scholen over de ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen.
Kijk voor meer informatie op: www.NatuurlijkBegaafd.nl.

