
 

 

 

Nieuwsbrief januari 2021 

 

Onze website is online, nieuwsbrieven worden verstuurd en de sociale media ondersteunt 

ons in onze bekendmaking. We hopen van harte dat er al héél véél over ons gepraat wordt! 

Ontdek L-aTent door de GRATIS 

KENNISCOLLEGES in januari 2021! 
 

In de maand januari biedt L-aTent 4 gratis kenniscolleges aan op donderdag om 20u. Deze 

kenniscolleges duren 1 u en er is nadien nog mogelijkheid om vragen te stellen aan onze medewerkers.  

 

 

 

 

Opvoeden van 

(uitzonderlijk) 

hoogbegaafde kinderen 

 Waarom en wanneer ga ik 

over tot diagnose? Waneer 

wel of niet? 

7 januari 2021 – 20u  14 januari 2021 – 20u 

   

 

 

 

Hoogbegaafdheid op de 

werkvloer 

 Visie op hoogbegaafdheid 

in onderwijs 

21 januari 2021 – 20u  28 januari 2021 – 20u 
 



 

 

 

Wil je deelnemen? Gebruik dan de inschrijfknop in de webshop op onze website.  

Onze website is kakelnieuw. Er gebeurt dus nog veel achter de schermen. Heb je de indruk 

dat een bepaalde applicatie nog onvoldoende werkt, dan kan dat ermee te maken hebben 

dat achterliggend aan de website wordt gewerkt. Dagelijks wordt de website een alsmaar 

completer geheel. Je mag steeds een mailtje sturen naar: info@l-atent.be. Je wordt dan zeker 

en vast verder geholpen! 

 

 

Team L-aTent 

L-aTent is een praktijk voor en door hoogbegaafden.  

 

              Lore Dewulf               Elke Beliën                   Elke Coorens       Silvie Vancamelbeke 

 

Voor meer info over wie we zijn, wat elk van ons aanbiedt en waar we werken, klik dan hier. 

 

Waarom voor L-aTent kiezen? 

Ons uniek aanbod kreeg vorm vanuit onze expertise en ervaring. Wat ons bindt en drijft is de 

nood die wij voelen voor meer gepaste en gespecialiseerde hulp en ondersteuning aan 

(uitzonderlijk) hoogbegaafden. Ons complementair team zorgt ervoor dat er altijd een teamlid 

is dat jou aanspreekt. Voor meer informatie over onze samenwerking, klik dan hier. 

We vinden dat elke hoogbegaafde de kans moet krijgen om gehoord, gezien en gewaardeerd 

te worden. 

 

Stuur deze mail zeker door naar vrienden, familie en collega’s, zodat ook zij een kijkje kunnen 

nemen op onze website. Weldra kan je op de website intekenen op onze nieuwsbrieven. 

 

Heb je nog vragen over ons aanbod, onze werking, … Neem contact op via info@l-atent.be of 

rechtstreeks met één van onze medewerkers.  

 

Warme groeten  

Elke, Elke, Lore en Silvie 

https://l-atent.be/winkel/
mailto:info@l-atent.be
https://l-atent.be/medewerkers/
https://l-atent.be/samenwerking/
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