
Begaafde kinderen opvoeden
Werken aan de emotionele begeleiding  van je begaafde kind

Herken je dit bij jouw kind(eren)?
• buitengewoon intens en gevoelig
• snel, nieuwsgierig, innovatief
• buitengewoon intens en gevoelig
• 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

• ontdekken hoe je je kind beter kunt begrijpen?ervaringen delen 
met andere ouders die jou begrijpen?

• handvatten vinden om je kind emotioneel te kunnen egeleiden?
• de communicatie en relatie met je kind, partner en/of school 

verbeteren?

‘Ouders vinden herkenning, erkenning, bevestiging en ontwikkelen 
daarnaast hun eigen zelfbewustzijn’

Desirée Houkema, Peers4Parents, SMPG Facilitator Trainer

Oudergespreksgroepen Peers4Parents
Het samenwerkingsverband 23-01 Voortgezet Onderwijs (Regio Almelo) gaat in het najaar van 2021 een 
oudergespreksgroep starten voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Peers4Parents oudergespreksgroepen bieden een 
veilige ruimte voor het delen van ideeën en strategieën en geven ondersteuning in een ontspannen sfeer, begeleid door 
SENG getrainde facilitators. Stichting WEBB ondersteunt het initiatief Peers4Parents. https://www.peers4parents.nl/

Thema's
In tien wekelijkse themabijeenkomsten worden diverse onderwerpen besproken. Aan bod komen onder meer: 
‘Kenmerken van begaafde kinderen’, ‘Intensiteit, perfectionisme en stress’, ‘Motivatie, enthousiasme en 
(onder)presteren’, ‘Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie’ en ‘Discipline en zelfmanagement’.

Praktische informatie:
Data: maandagavond 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december, 17 en 31 januari, 14 en 28 februari en 14 maart. 
Locatie: SWV2301 | C. Franckstraat 1-a Almelo
Tijd: 19:30 uur - 21:00 uur
Kosten: €150,- (De werkelijke kosten zijn €599,-; het SWV2301 draagt voor het grootste deel bij aan de kosten).
Boek: De begeleiding van hoogbegaafde kinderen; James. T. Webb (zelf aan te schaffen)
Facilitators: Nienke Ris-Stolk en Bert Sierink

Voor aanmelden of vragen: https://forms.office.com/r/3uAc8BnASP

https://www.peers4parents.nl
https://forms.office.com/r/3uAc8BnASP



