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
• 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
Peers4Parents nodigt je uit voor een oudergespreksgroep met andere ouders van begaafde kinderen.
Peers4Parents is een landelijk initiatief dat ouders ondersteunt in de emotionele begeleiding van hun begaafde
kinderen. Het opvoeden van een begaafd kind brengt bijzondere momenten, voldoening én uitdagingen met zich
mee.

Wil jij graag:
•
•
•
•

ontdekken hoe je je kind beter kunt begrijpen?
ervaringen delen met andere ouders die jou begrijpen?
handvatten vinden om je kind emotioneel te kunnen begeleiden?
d
 e communicatie en relatie met je kind, partner en/of school
verbeteren?

Empowerment voor ouders
Uniek aan de oudergespreksgroepen is dat deze ouders
ondersteunen in het vinden van hun eigen, persoonlijke manier om
hun kinderen emotioneel te begeleiden. Zij vinden empowerment,
zodat ze vanuit hun eigen kracht naast hun kind kunnen staan.
Thema’s
In tien 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’.
Positief ouderschap
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.
Wil jij ook positief opvoeden en vaardigheden ontwikkelen die onderlinge relaties binnen het gezin èn het
algemeen welbevinden van alle gezinsleden versterken?

Meld je nu aan voor een gespreksgroep via www.Peers4Parents.nl
‘Ouders vinden herkenning, erkenning, bevestiging en ontwikkelen
daarnaast hun eigen zelfbewustzijn’
Desirée Houkema, Peers4Parents, SMPG Facilitator Trainer

