
 

 

 

 

 

Aanmelding vooraf is verplicht 
 

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. 

 

“Natuurlijk is het een zegen dat ons kind zoveel talenten heeft gekregen. Maar de discussie 

thuis en het sterke rechtvaardigheidsgevoel van ons kind, vind ik ook wel eens vermoeiend. 

Hoe kunnen we daar als ouders mee omgaan?” 

“Werkelijk álle informatie lijkt ons kind bezig te houden. Het vele nadenken daarover zorgt 

soms wel voor driftbuien en in andere situaties juist voor angst. Hoe kunnen we ons kind 

daarin begeleiden en het ook voor de andere kinderen in het gezin leefbaar houden?” 

“Hoe kan ik reageren op reacties van anderen? Een andere moeder bij het schoolhek, maar 

ook de begeleider van ons kind; ik voel me soms zo onbegrepen.” 

“Op school krijgt ons kind extra begeleiding en ook extra activiteiten aangeboden. Doen we er 

goed aan om dat ook thuis in te zetten of moeten we daar ons kind juist vooral kind laten zijn 

en geen extra’s organiseren?” 

 

Herkent u sommige van deze vragen in 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 

 

Intens, complex en gedreven; hoogbegaafdheid in het gezin 

 

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 donderdagavond 4 november 2021 in de Eben-Haëzerkerk van de Gereformeerde 

Gemeente te Alblasserdam, Plantageweg 172; spreker is mevr. W. (Willemien) 

Schollaart-Vogel MSc, orthopedagoog bij en eigenaar van Dotado 

 Op donderdagavond 11 november 2021 in de Elimkerk van de Gereformeerde 

Gemeente te ’s-Gravenpolder, Langeweg 61; spreker is mevr. W. (Willemien) Roos, 

ECHA-specialist bij Logisch Advies en Begeleiding  

 Op dinsdagavond 16 november 2021 in de Bethelkerk van de Gereformeerde 

Gemeente te Bodegraven, Dronensingel 2; spreker is mevr. C. (Clarisa) Polinder, 

ECHA-specialist, ambulant begeleider en werkzaam in haar eigen praktijk Kleine 

Einstein 

 Op donderdagavond 25 november 2021 in de kerk van de Gereformeerde Gemeente 

te Apeldoorn,  Graaf van Lijndenlaan 9; spreker is mevr. G. (Gerdien) Rouwendal, 

ECHA-specialist en werkzaam als meerbegaafdheidscoördinator en plusklasleerkracht 

 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom. 

 

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van Helpende Handen en zijn door hen bij te 

wonen zonder bijkomende kosten.  

 

De uitgangspunten die Helpende Handen hanteert in verband met het coronavirus, vindt u op 

onze website.  

 

https://helpendehanden.nl/hoogbegaafdheid/bijeenkomsten/hoogbegaafdheid-alblasserdam.html
https://helpendehanden.nl/hoogbegaafdheid/bijeenkomsten/hoogbegaafdheid-s-gravenpolder.html
https://helpendehanden.nl/hoogbegaafdheid/bijeenkomsten/hoogbegaafdheid-bodegraven.html
https://helpendehanden.nl/hoogbegaafdheid/bijeenkomsten/hoogbegaafdheid-apeldoorn.html
https://helpendehanden.nl/lotgenotencontact-in-coronatijd.html

