
 

 

Wie zijn er aanwezig: 
 

Het Platform voor Onderwijs, Opvoeding en 

Ontwikkeling is een groep van betrokken 

professionals, gespecialiseerd op het gebied 

van kind, jongere en ouders. Onder ons vindt 

u coaches, counselors, remedial teachers 

(PO en VO), kindertolken, creatieve-  of mo-

torische therapeuten en kinder- en jeugdthe-

rapeuten.  

Welke vragen zou u  
kunnen stellen aan de 
deskundigen: 
 
• Wanneer ben je hoogbegaafd?  

• Waaraan herken je het?  

• Kun je hoogbegaafd worden?  

• Hoe ga je er zelf mee om?  

• Hoe ga je er als ouder mee om? 

• Wat is de samenhang tussen hoogbe-
gaafdheid en hooggevoeligheid? 

 

De markt wordt gehouden in de 
Franciscusschool: 

Mesdagstraat 5 in Ede, 15:00-18:00 uur 

 

Indien u geen ouder van de school bent 
maar wel belangstellend dan bent u ook 

welkom. 

Inspiratie– en informatiemarkt 

Hoogbegaafdheid 

 

Vrijdag 7 februari 2020 organiseert het Platform 
voor Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling 
een inspiratie– en informatiemarkt rond hoog-
begaafdheid. 

U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te 
nemen in de school bij de verschillende kraam-
pjes en aan verschillende workshops en lezin-
gen deel te nemen. 

Platform voor  

Onderwijs, Opvoeding en  

Ontwikkeling  



 

Meer informatie over de in-

houd van de markt: 

 
Vanaf 15:00 uur vindt u in de centrale hal 
van de school de informatietafels. Hier delen 
de leden van het Platform hun kennis en er-
varing vanuit hun verschillende achtergron-
den. Een aparte tafel is ingericht voor een 
kop koffie, thee of fris met wat lekkers. 
 
Om 15:30 uur starten de workshops/
lezingen, evenals de activiteiten voor de kin-
deren. 

Workshops/lezingen ronde 2 

16:30 – 17:20 uur: 
 
• Gymzaal: “Kung Fu en Braingym oefenin-

gen voor kinderen” , Cathelijne Wijnberg, 
sportieve activiteit voor kinderen die lichaam 
en geest in balans brengt. 

 
• Docentenkamer: “Spiegels van het Hoogbe-

gaafde kind”, lezing voor ouders, Jolanda 
Heijblom-Grosjean, Praktijk Spiegelkind 

 
• Klaslokaal: “Help, ik krijg mijn kind niet aan 

het lezen”, Ingrid de Goede, Dytalo 
 
• Ruimte achter centrale hal: “Leren leren”, 

lezing voor ouders, Joke Wiersma-van 
Oostveen, Leerlingbegeleiding Bennekom 

Workshops/lezingen ronde 1 

15:30 - 16:20 uur:  
 

• Docentenkamer: “Als kinderen anders 
leren; problemen en oplossingen”, lezing 
voor ouders, Wim Bouman, Kernvisie; 

 
• Klaslokaal: “Hoog Sensitieve Kinderen”, 

lezing voor ouders, Damayanti van der 
Velden, 3x3 Remedial Teaching 

 
• Ruimte achter centrale hal: “Talenten”, 

door Cathelijne Wijnberg, Kiddock 
 
 
 

Platform voor Onderwijs,  
Opvoeding en Ontwikkeling  

  

https://ikzoekhulpvoormijnkind.nl 
 

Of zoek ons op facebook 

We hopen u te mogen  
ontmoeten op deze  

interessante en inspirerende 
middag. 

Van 15:00-15:30 uur en 16:30-18:00 
uur zijn er creatieve activiteiten en 
spelletjes voor de kinderen in de ruim-
te achter de centrale hal.  

https://ikzoekhulpvoormijnkind.nl

