CENTRUM VOOR BEGAAFDHEIDSONDERZOEK

UITNODIGING
GOUDMIJN

Anne Hermans
Danielle Verheye

CBO

Doelgroep
Hoogbegaafde jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar lagere school Ze
zijn geboren in volgende jaren: 1995, 1996 of 1997.
Inhoud:
Tijdens deze sessies spelen we in op het belang van ontwikkelingsgelijken. Dit
betekent dat er aandacht is voor zowel sociaal-emotionele thema’s als cognitieve
invulling. Want ook de leerhonger stimuleren en motivatie opwekken zijn belangrijke
facetten van hoogbegaafdheid. Voor de precieze inhoud moet je op onderzoek
uitgaan maar een tipje van de sluier lichten we wel even op. Goud en edelstenen
zullen je pad kruisen en het is aan jou om de vindplaats te ontdekken, ook in jezelf!
Data:
Volgende zaterdagen telkens van 14.00u tot 16.00u
6 oktober 2007
20 oktober 2007
24 november 2007
8 december 2007
12 januari 2008
26 januari 2008
In de krokusvakantie! Dinsdag 5 februari 2008 van 10.00u tot 17.00u
Voor de ouders is er op volgende dagen een algemeen oudercontact voorzien, waarin
de werking en observaties worden besproken:
24 november 2007 van 15.00u tot 16.00u
5 februari 2008 van 15.00u tot 17.00u
Locatie:
CBO – Grote Steenweg 40 te 2600 Berchem
Prijs:
295 euro exclusief BTW
Na inschrijving ontvangt u een factuur. De deelname van uw kind is definitief na
ontvangst van de betaling.

Leiding
Mevr. Danielle Verheye is leerkracht kangoeroeklas van basisschool ’t Kofschip te
Edegem en heeft in deze hoedanigheid reeds een jarenlange ervaring opgebouwd. Ze
behaalde in 2004 het getuigschrift ‘Specialist in Gifted Education’.
Mevr. Anne Hermans is lic. in de klinische psychologie optie kind en jeugdige. Na
haar studies combineerde zij haar werk op centra voor geestelijke gezondheidszorg met de bijkomende licenties in de familiale en seksuologische wetenschappen.
Daarna deed zij de gespecialiseerde studies in de systeem en communicatietherapie aan de K.U. Leuven. Zij werkte vervolgens 9 jaar in een
revalidatiecentrum waar ze een ruime ervaring opdeed in ontwikkelingsstoornissen
in het bijzonder autismespectrum en ADHD. Een aantal publicaties omtrent de
begeleiding van deze gezinnen verschenen in vaktijdschriften. De laatste vijf jaar is
ze intensief bezig met de emotionele ondersteuning van hoogbegaafde kinderen
individueel en in groep alsook met de begeleiding van hun ouders. Ook omtrent dit
werk verschenen er publicaties in een ouderblad.
Inschrijving:
Stuur dit inschrijvingsformulier voor 24/09/07 naar
CBO-Antwerpen - Grote Steenweg 40 - 2600 Berchem
Of mail dit naar : debby.vanhees@cbo-antwerpen.be

Naam ..........................................................................................................................................
Voornaam .................................................................................................................................
Geboortedatum ......................................................................................................................
Straat .......................................................................................................................................
Postcode en gemeente .........................................................................................................
Telefoon ...................................................................................................................................
e-mail ........................................................................................................................................
Schrijft zich in voor de “Goudmijn”

Handtekening vader/moeder

Inschrijven is noodzakelijk. Wees snel want het aantal goudzoekers is beperkt!

