Begeleiding van de emotionele
ontwikkeling van je begaafde kind

Peers4Parents

Wil jij graag:

De complexiteit van
Succesvol ouderschap

•
•
•
•

Ontdekken hoe je je (hoog)begaafde kind beter kunt begrijpen?
Ervaringen delen met andere ouders die jou begrijpen?
Handvatten vinden om je kind nog beter emotioneel te kunnen begeleiden?
De communicatie en relatie met je kind, partner en/of school verbeteren?

Herken je dit bij jouw kind(eren)?
• buitengewoon intens en gevoelig
• snel, nieuwsgierig, innovatief
• perfectionistisch
• snel verveeld op school
• veel energie, ondernemend
• lijkt soms chaotisch en/of ongeorganiseerd
• hoge verwachtingen van zichzelf en/of anderen
• sterke cognitieve vaardigheden en emotioneel snel uit balans
• moeite met leren ondanks zijn/haar (vermoedelijke) begaafdheid
• moeite met het vinden van vrienden bij leeftijdsgenoten

Kenmerken van
Begaafde kinderen

Dan is het Peers4Parents Programma interessant voor jou.

Het Peers4Parents Programma

Intensiteit,
perfectionisme en stress

Het Peers4Parents Programma is een begeleide oudergespreksgroep van 7-10
ouderparen van begaafde kinderen. In een ontspannen sfeer kom je in contact met andere
ouders van begaafde kinderen waar je (h)erkenning vindt, ideeën en ervaringen uitwisselt,
ondersteuning, nieuwe inzichten en perspectieven krijgt en leert van elkaar.

Elke bijeenkomst staat één thema centraal en tijdens die avonden ontdek je de kracht in jou als ouder. Dit zal
bijdragen aan meer begrip en een betere relatie met je begaafde kind. Zo kun je, in verbinding met je kind en met
school, als ouder nog meer voor je kind betekenen. De thema’s die aan bod komen zijn:

Thema’s:

Praktische informatie

Kenmerken van begaafde kinderen
• Kenmerken van hoogbegaafde 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, broers en
zussen
• Waarden en tradities én uniek en onderscheidend zijn
• De complexiteit van succesvol ouderschap

www.teach2day.nl
www.simonedevisser.nl
www.peers4parents.nl

Wanneer
Hoe laat
Inloop
Waar
Facilitators

Donderdagavond

Data

4, 18, 25 november. 16 december.
13, 27 januari 3, 10, 17, 24 februari.

Kosten
Inschrijven

599 euro

Van 19.30 – 21.00 uur
Vanaf 19.15 uur
Locatie in Zeist, nader te bepalen
Annemarieke Dunsbergen
Simone de Visser

annemarieke@teach2day.nl of
info@simonedevisser.nl

(*) Peers4Parents bijeenkomsten en COVID-19
Tijdens de bijeenkomsten houden wij rekening met de dan actuele en geldende
maatregelen rondom de Coronacrisis. Fysieke bijeenkomsten hebben onze
voorkeur, mocht de situatie het echter niet toelaten dan zullen wij de
bijeenkomsten verplaatsen of online doorlaten gaan.
Hier informeren wij je tijdig over.

‘I thought I came here to learn more about my child, and I am
finding out more about myself ’

