
 

 

 

Nieuwsbrief 14 februari 2021 

 

 

Op zaterdag 6 maart start de Week van de Hoogbegaafdheid. Tijdens 

deze week kan je zowel in Vlaanderen als in Nederland met korting of 

volledig gratis deelnemen aan initiatieven met betrekking tot dit thema. 

Meer informatie vind je op  www.weekvandehoogbegaafdheid.nl. 

Ook ons online aanbod van die week kan je terugvinden op deze 

website! In onze webshop herken je ons aanbod door het logo van de 

Week van de Hoogbegaafdheid. 

 

Vanaf 1 maart kan je met loopbaancheques terecht in onze praktijk. Veel hoogbegaafden 

hebben vragen bij hun werksituatie. Met loopbaancheques krijg je een financieel duwtje in de 

rug om de stap te zetten naar professionele ondersteuning.  

 
 

Wil je graag meer weten over hoogbegaafdheid of uitzonderlijke hoogbegaafdheid? Wil je 

meer info over hoe het nu juist zit met mis- en dubbeldiagnoses? En is vroegdetectie nu echt 

zo belangrijk? Onze website is weer  flink uitgebreid met heel wat interessante informatie.  Je 

vindt deze terug onder het tabblad L-aTent.  

 

 

Over hoogbegaafdheid is al heel wat geschreven. Zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek 

als vertrekkende vanuit de ervaringen van ouders en/of leerkrachten. Wil jij graag ook een 

keer een interessant boek hierover lezen maar weet je niet goed welke te kiezen? Op onze 

website plaatsen wij vanaf nu stapsgewijs een aantal boeken die je via onze webshop 

gemakkelijk kan bestellen.  

 

 

 

http://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/
https://l-atent.be/boeken-hb-uhb-overzicht/


Beheersen de volgende gedachten ook jouw leven?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan kan het zijn dat je lijdt aan het imposter syndroom. Veel hoogbegaafden hebben hier op 

een bepaald moment in hun leven mee te kampen. We vertellen je kort wat het is en wat je 

eraan kan doen. Je vindt onze tekst bij onze blog. 

 
 

 

Graag bedanken wij nog eens iedereen die deelgenomen heeft aan onze dolle donderdagen 

in januari! Jullie talrijke opkomst en warme feedback heeft ons veel deugd gedaan!  

Onze deelnemers aan het woord: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb gewoon geluk gehad.  

                  Ik werk harder dan anderen. 

Ik was toevallig op het juiste moment op de juiste  plaats. 

         Ik verdien dit niet. 

                     Ik zal binnenkort wel door de mand  vallen.    

“Goede verhouding tussen theorie en praktijk. Ik kreeg concrete tips waar ik écht iets aan heb als 

hoogbegaafde.” 

“Wat ik fijn vond was de no nonsense aanpak. Niet zweverig, maar to-the-point en nuchter.” 

“Ik wil u graag bedanken voor het webinar gisteravond. Ik vond het echt zeer interessant!”  

“Ik heb al alles van Kieboom gevolgd, maar dit was pas andere koek. Hier heb je écht iets aan.” 

“Eindelijk ook de praktische tips. Zo concreet! Het leek wel alsof jullie eerst 2 weken in mijn huis 

mijn gezin hebben geobserveerd.” 

“Confronterend maar waar en vooral bruikbaar!” 

https://l-atent.be/imposter-syndroom/


 

 

Programma februari en maart 

We geven graag een overzicht mee van onze geplande activiteiten in februari: 

doelgroep onderwerp met link soort datum 

ouders 
De kunst van het moeten loslaten: over het 

opvoeden van (U)HB-kinderen van 3 tot 11 jaar 

kenniscollege 12/02/2021 

ouders 
Hoe kies ik de geschikte lagere school voor mijn 

kind? 

kenniscollege 24/02/2021 

ouders 
Hoe weet ik dat mijn kind (uitzonderlijk) 

hoogbegaafd is? 

kenniscollege 8/03/2021 

ouders Angsten bij hoogbegaafde kinderen kenniscollege 18/03/2021 

volwassenen Hoogbegaafdheid op de werkvloer kenniscollege 6/03/2021 

professionals 
Katalysatoren die HB-potentieel in het onderwijs 

verzilveren 

vorming 25/02/2021 

05/03/2021 

professionals 
Onderwijs voor kleuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong 

vorming 11/03/2021 

professionals 
Functioneel veranderingsgericht werken voor 

beleidsmakers 

vorming 29/03/2021 

professionals 

Blik op hoogbegaafdheid vanuit de CLB-

medewerker – domeinen onderwijsloopbaan & 

leren en studeren 

vorming 31/03/2021 

professionals Blik op hoogbegaafdheid vanuit ondersteuner vorming 23/03/2021 

professionals 

Wat is het verschil tussen hoogintelligente, 

hoogbegaafde en uitzonderlijk hoogbegaafde 

leerlingen? 

learning event - 

onderwijs 

22/02/2021 

professionals 
Hooggevoelig of hoogbegaafd - over 

overprikkeling 

learning event - 

onderwijs 

25/03/2021 

professionals 
Coaching of therapie? learning event - 

hulpverleners 

11/03/2021 

  

Heb je zelf nog onderwerpen die je door onze medewerkers graag belicht ziet, dan mag je dat 

steeds laten weten via info@l-atent.be. 

 

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

nemen op onze website. Je kan op de website intekenen op onze nieuwsbrieven. 

 

 

Hartelijke groeten  

Elke, Elke, Lore en Silvie 

https://l-atent.be/product/de-kunst-van-het-moeten-loslaten-over-het-opvoeden-van-uhb-kinderen-van-3-tot-11-jaar/
https://l-atent.be/product/de-kunst-van-het-moeten-loslaten-over-het-opvoeden-van-uhb-kinderen-van-3-tot-11-jaar/
https://l-atent.be/product/hoe-kies-ik-de-geschikte-lagere-school-voor-mijn-kind-2/
https://l-atent.be/product/hoe-kies-ik-de-geschikte-lagere-school-voor-mijn-kind-2/
https://l-atent.be/product/hoe-weet-ik-dat-mijn-kind-uitzonderlijke-hoogbegaafd-is/
https://l-atent.be/product/hoe-weet-ik-dat-mijn-kind-uitzonderlijke-hoogbegaafd-is/
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