Drie Zomerse Zondagen
Traject voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde tieners
10u. tot 12u. – De Looyerij (Aalst)

Dag 1

22/08

Hoogbegaafd of gewoon heel slim:
Waarom beide groepen nood hebben aan uitdaging in
de klas

Dag 2

05/09

Hoe je de (de)motivatie van je tiener kan begrijpen en
er als ouder mee kan omgaan

Dag 3

19/09

Wat de school voor jou en je tiener kan betekenen

Het hoeft niet te veel meer gezegd: 2020-2021 was een stevig schooljaar. Ouders zagen hun
tieners stilvallen, de demotivatie sloeg om hen heen, discussies liepen thuis – soms hoog – op
en het contact met leerkrachten of de school verliep niet altijd even vlot.
“Hoe gaat dit aflopen?” en “Waar is onze leergierige jongen of meid naartoe?” Het zijn vragen
die veel ouders zichzelf stelden afgelopen maanden.
Na 30 juni contacteerden dan ook heel wat ouders me om hun hoogbegaafde tiener vanaf de
start van volgend schooljaar te begeleiden.
Misschien wacht jij als ouder liever nog even af, maar wil je toch al graag je ‘huiswerk’ maken
vóór de start van schooljaar 2021-2022.
Ik heb daarom voor jou, de ouder, alle nodige startinformatie gebundeld om klaar te staan op
1 september. In een kleine groep van maximum 10 deelnemers bespreken we de
belangrijkste handvaten om jouw (vermoedelijk) hoogbegaafde tiener bij te staan.
In dit traject wordt bewust gekozen voor een kleine groep. De ervaring leert dat je als
deelnemende ouder zo makkelijker andere ouders leert kennen die met dezelfde uitdagingen
zitten als jij. Dat geeft een comfortabel gevoel en verlaagt de drempel om de vragen te stellen
waarmee jij zit.

HET PROGRAMMA
22/08

Hoogbegaafd of gewoon heel slim – waarom beide groepen nood
hebben aan uitdaging in de klas
➔ wat is het verschil en welke impact heeft dat op het functioneren van
je kind in het algemeen;
➔ is het belangrijk om te weten of je kind al dan niet hoogbegaafd is
(het belang van IQ-testen);
➔ is jouw tiener een perfectionist, een criticus, een ontsnapper of een
dromer;
➔ kan faalangst bij eender wie voorkomen en welke vormen neemt het
aan;
➔ hoe kan je de demotivatie op tijd herkennen?

05/09

Hoe je de (de)motivatie van je tiener kan aanpakken zonder te veel
gedoe
➔ elke type (perfectionist, een criticus, een ontsnapper of dromer) heeft
zijn eigenheden: waarom werkt een regel voor de ene wel en voor
de andere absoluut niet;
➔ hoe kan je met succes de communicatie aangaan met je tiener;
➔ waarom is demotivatie niet alleen af te schuiven op hun puberteit;
➔ hoe zit dat nu met mindset;
➔ welke rol kan de school van je kind spelen?

19/09

Wat kan de school voor jou en je tiener betekenen?
➔ is een aparte klas, projectklas, examencommissie… altijd de
oplossing;
➔ welke kenmerken typeren de ‘succesvolle’ leerkrachten’;
➔ hoe ga je de communicatie met de school aan;
➔ waar liggen de grenzen van een school;
➔ kan de school van jouw tiener de oplossing bieden?

WIE BEN IK?
Ik ben Leticia Vandemeersche en stond de afgelopen 20 jaar voor
de klas als leerkracht Latijn en Grieks (1ste tot en met 6de
middelbaar). In 2018 startte ik mijn praktijk Oida op om scholen
en jongeren te begeleiden in de thematiek van
hoogbegaafdheid. Een goed jaar later werd ik partner bij
Hoogbloeier. In 2020 kwam mijn boek Sterke leerlingen in de
klas.
Basistools
voor
verrijkend
lesgeven
(2020,
Gompel&Svacina) uit. Op dit moment volg ik de opleiding tot
Kerntalentenanalist bij CoreTalents en werk ik als voltijds
ondernemer en zaakvoerder in mijn eigen praktijk.

PRAKTISCHE INFO

Kostprijs

45 euro per persoon per sessie
110 euro per persoon voor het hele traject van 3 sessies

Locatie en uur
Inbegrepen

telkens van 10u. tot 12u. in De Looyerij, Aalst (Brasserie in
Sportcomplex Schotte).
-

de meeste essentiële handvaten voor de start en het verloop van
een nieuw en rustig schooljaar
syllabus
oefeningen voor jou als ouder en je tiener
ontbijt met koffiekoeken, thee en koffie

Inschrijven

info@oida.be

Deelnemers

maximum 10 deelnemers

