Oudercursus: “Hoe ga ik als ouder het best om met mijn hoogbegaafd kind?”
In deze cursus reiken we jullie de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouders zijn
jullie uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van jullie kind en uit onze
jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om
deze zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
In elke sessie is er ruimte voor persoonlijke vragen alsook de mogelijkheid tot feedback
op wat in de vorige sessie aan bod kwam.
Dit traject biedt jullie de kans en de tijd om alle gegeven informatie te laten bezinken en
in de praktijk thuis toe te passen. Nieuwe ervaringen, moeilijkheden of vragen die dan op
jullie pad komen, kunnen in een volgende sessie besproken worden.
Op deze manier kunnen jullie als ouder gedurende een langere periode aan de slag
gaan met de opvoedkundige tips die we jullie aanreiken en bestaat de mogelijkheid om
deze meer te verfijnen en aan te passen aan jullie specifieke situatie. Daarnaast kunnen
jullie ook heel wat ervaringen en tips met de andere aanwezige ouders delen.

OUDERCURSUSSEN 2015-2016
Basisonderwijs
Oudercursus A
Oudercursus B
Oudercursus C

dag
Do/ma
do
di

uur
19.00 – 22.00
13.00 – 16.00
19.00 – 22.00

data
15/10 – 12/11 – 14/12/2015
21/01 – 18/02 – 24/03/2016
08/03 – 12/04 – 17/05/2016

Secundair
onderwijs
Oudercursus A
Oudercursus B
Oudercursus C

dag

uur

data

di
di
do

19.00 – 22.00
19.00 – 22.00
13.00 – 16.00

06/10 – 10/11 – 08/12/2015
19/01 – 16/02 – 15/03/2016
10/03 – 14/04 – 26/05/2016
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