Wat is nou eigenlijk het probleem?
De executieve vaardigheden van Stijn
Met een serieus gezicht zaten ze aan tafel: vader, moeder en hun 11-jarige zoon*.
“Zie je nu, dit is waar het misgaat”, zei vader. Zoon knikte bevestigend. Hij, groep
vijf overgeslagen en IQ 145+, zat sinds een paar maanden op de middelbare. Het
gezin kwam erachter dat het begrijpen wel lukte, maar het huiswerk maken, tas
inpakken, plannen, op tijd beginnen aan schoolwerk… dat liet allemaal te wensen
over. Vol verbazing vroeg moeder: “We hebben zó’n slim kind, hoe kan het nou dat
hij z’n eigen tas niet in kan pakken?” Bij Talentissimo kwam het gezin voor advies:
zagen we dit vaker? En wat kon je dan doen?
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EEN PROBLEEM IS GEEN PROBLEEM

Zo zie je hoogbegaafde baby’s vaak
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REGIO

Regioactiviteiten
DOE JE MEE?
Pharos is voortdurend op zoek naar mensen die ideeën hebben en naar vrijwilligers die willen
organiseren of helpen. Weet je iets leuks om te gaan doen met een groep9je) k
 inderen, heb je een
beroep of hobby waardoor je kinderen iets interessants te bieden hebt, ken je een bevlogen spreker,
vind je het leuk om ouders in contact met elkaar te brengen d.m.v. een koffieochtend, ben je creatief
en beschik je over ruimte om je creativiteit met kinderen te delen, geef je een leuke workshop of wil
je beschikbaar zijn om te helpen, neem dan contact op met het regioteam. De namen staan op de
website en in de Signaal.
2. Kijk daarnaast naar of het kind

5. Wees hun grootste fan!

het vertrouwen heeft dat het

Als ze nu een metaforische 1 op

Heeft de regio nog geen regiocontactpersoon, neem dan contact op met het secretariaat:

anders kán. Daarmee bedoel ik:

de schaal van 10 scoren, is een

secretariaat@pharosnl.nu. Op de website van Pharos: www.pharosnl.nu staat een overzicht van de
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REGIO

ACTIVITEIT

DOELGROEP

20-11-20

Amsterdam-

Pharoskamp Middelbare Scholieren

kamp, peers, pharoskamp, VO leerlingen,

21-11-20

Kennemerland

Fort Penningsveer, Haarlemmerliede

Voortgezet Onderwijs

21-11-20

Amsterdam-

Pharoskamp Basisscholieren

basisschool, kamp, Kinderen vanaf 6 jaar,

22 -11-20

Kennemerland

Fort Penningsveer, Haarlemmerliede

peers, pharoskamp

10-01-20

Nijmegen

Inloopmiddag Pharos Nijmegen

Leerlingen basisschool

Basisschool Titus Brandsma, Berg en Dal

Kinderen vanaf 6 jaar

* Dit gezin is fictief, de

frustratie of haast is, kan iemand

gebeurtenissen berusten op

niet meer goed leren.

waarheid uit onze praktijk
** Deze twee stappen komen uit

4. Zorg dat het doel om aan te

DATUM

de Glijbaan van Verandering uit

werken, van het kind zelf is.

het boek Actief Executief van

Natuurlijk ben jij er als ouder

Maureen Kramer

28-02-21

Nijmegen

Basisschool Titus Brandsma, Berg en Dal
18-04-21

Nijmegen

Inloopmiddag Pharos Nijmegen
Basisschool Titus Brandsma, Berg en Dal

om kaders te stellen en te
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Inloopmiddag Pharos Nijmegen

ondersteunen, maar een doel

Femke Hovinga

waar je kind niet achter staat,

www.talentissimo.nl

gaat hij/zij zich ook niet voor

Talentissimo

inspannen!

(platform voor IQ 145+)
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14-05-21

Nijmegen

Lezing voor ouders en andere

ouders en andere belangstellenden

belangstellenden
Basisschool Titus Brandsma, Berg en Dal
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