
 
 
 
 

Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel gaven en talenten 

gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te stimuleren 

deze gaven en talenten te gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij. 

 

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. 

Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid, frustratie of boosheid. Ze kunnen 

ook moeite hebben met motivatie of taakaanpak. Ook in het schoolleven kan dat een rol spelen.  

De afstemming met school over het onderwijsprogramma is ook een belangrijk aspect. 

Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. Ook 

hoogbegaafde kinderen kunnen zo verschillend zijn.  

In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren, en de volwassenen om hen heen zoeken 

naar de juiste afstemming met en begrip voor elkaar. 

 

Herkent u in deze beschrijving uw gezinssituatie? U bent van harte welkom op één van 

onderstaande bijeenkomsten. Onder leiding van verschillende sprekers, ieder vanuit hun eigen 

kennis en ervaring, hopen we met elkaar in gesprek te gaan over het thema 

 

 ‘Samen staan we sterk; de opvoeding van onze hoogbegaafde kinderen’ 

 

Naast achtergrondinformatie en handvatten door de spreker, is er veel gelegenheid om met elkaar 

in gesprek te gaan.  

Deze avonden zijn bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Aan leerkrachten en 

andere professionals vragen we gebruik te maken van andere bijeenkomsten. 

 

De avonden beginnen om 19.45 uur en worden D.v. gehouden: 

 

 Op woensdagavond 1 april 2020 in de Eben-Haëzerkerk te Hardinxveld-Giessendam, 

Buitendams 118; spreker is mevr. W. (Willemien) Schollaart-Vogel MSc, orthopedagoog bij 

Dotado 

 Op woensdagavond 15 april 2020 in de Elimkerk te ’s-Gravenpolder, Langeweg 61; spreker 

is mevr. W. (Willemien) Roos, ECHA-specialist bij Logisch Advies en Begeleiding 

 Op woensdagavond 22 april 2020 in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te 

Moerkapelle, Kerkstraat 14; spreker is mevr. J. (Jet) Barendrecht, onderwijsadviseur bij 

Slimpuls 

 Op donderdagavond 23 april 2020 in de Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn, Zonnedauw 8; 

spreker is mevr. drs. N.M. (Marieke) Bremmer-van Leeuwen, orthopedagoog bij Praktijk 

Eigen&Wijzer 

 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 

Van harte welkom! 

 

Voor leden van Helpende Handen en Op weg met de ander is deze bijeenkomst gratis. 

Ter dekking van de onkosten vragen wij van niet-leden een bijdrage van € 12,50 per persoon. Deze 

bijdrage kan via de website worden voldaan bij aanmelding.  

 

Aanmelding vooraf stellen wij zeer op prijs! 
 

U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst aanmelden via onze website;  

klik hiervoor op de gewenste bijeenkomst in deze brief; 

of door te bellen naar (0348) 48 99 70. 

 

https://helpendehanden.nl/agenda/hoogbegaafdheidhardinxveld.html
https://helpendehanden.nl/agenda/hoogbegaafdheidgravenpolder.html
https://helpendehanden.nl/agenda/hoogbegaafdheidmoerkapelle.html
https://helpendehanden.nl/agenda/hoogbegaafdheidmoerkapelle.html
https://helpendehanden.nl/agenda/hoogbegaafdheidapeldoorn.html

