HB'ers met LEF!
Heeft jouw hoogbegaafde kind het lef om…
… naar zichzelf te kijken?
… uitdagingen aan te gaan?
… anders te zijn?

… door te zetten wanneer het moeilijk wordt?
… om hulp te vragen?
… fouten te maken?
… zijn kwaliteiten in te zetten?

Wanneer je jezelf wilt ontwikkelen, heb je lef nodig! Lef om uit je comfortzone te stappen, lef om te
ontdekken wat je kwaliteiten zijn, lef om uit te vinden wat je nog moet leren.
Tijdens de training HB'ers met LEF! leert je hoogbegaafde kind zichzelf beter begrijpen door te ervaren
en te doen. In een ontspannen sfeer gaat hij (of zij) actief aan de slag met binnen- en buitenactiviteiten, die
bijdragen aan een completer en sterker zelfbeeld.
Via beeldende opdrachten, spelvormen en gesprekken krijgt je kind inzicht in wat hoogbegaafd zijn voor hem
betekent. Je kind ontdekt hoe hij omgaat met uitdagingen en leert zijn kwaliteiten en valkuilen kennen.

HB'ers met LEF! Is bedoeld voor:
hoogbegaafde kinderen ('bewijs' is niet nodig) van
groep 4 tot en met de tweede klas van het
voortgezet onderwijs. De groepen worden op
leeftijdscategorie samengesteld.
Bestaat uit:
ü een algemene informatieavond voor ouders
ü twaalf trainingsuren, verdeeld over vier
dagdelen van drie uur
ü een persoonlijk eindgesprek van dertig
minuten waarin onder andere het portfolio
van je kind besproken wordt
Vindt plaats in:
een prachtig atelier met grasveld en bos in Breda
en start tweemaal per jaar (voorjaar en najaar)

HB'ers met LEF! Is ontwikkeld door:
drs. Saskia Handstede van Praktijk de Hand
orthopedagoog en beeldend vaktherapeut
en
drs. Floor Raeijmaekers van Het TalentenLab
Specialist in Gifted Education (ECHA)
Is gebaseerd op:
de expertise van de trainers op het gebied van
orthopedagogiek, hoogbegaafdheid, beeldende
therapie en kindercoaching.
Kost: € 504,- excl. BTW per kind
In sommige gevallen is vergoeding mogelijk.
Interesse?
'Like' dan de Facebookpagina:
www.facebook.com/Hbersmetlef
Of stuur een mail naar:
hettalentenlab@praktijkdehand.nl

