
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 1 – 1 oktober 2019 
Het is alweer een jaar geleden dat ik besloot mij volledig te richten op het coachen van 
hoogbegaafde jongeren, na bijna 20 jaar lesgeven en coachen op middelbare scholen. 

Time flies! ‘When you’re having fun’ – absoluut!  

De lach op het gezicht als het kwartje valt, de trotse blik na het geven van een compliment 
of de dikke voldoende na een periode van onvoldoendes, is zóveel waard! 

Nu wordt het tijd om mijn kennis op specifieke gebieden ook met jullie te delen middels een 

tweewekelijkse nieuwsbrief!  

Mocht je hier geen interesse in hebben, stuur me dan een mailtje op: info@hbcoachinguitgeest.nl.  

------------------------------------------------------------- 

zondag blogdag! 

Regelmatig schrijf ik blogs, maar sinds vorige week heb ik ‘Zondag 

Blogdag’ ingevoerd! Iedere zondag een nieuwe blog!  

Deze blogs zijn te volgen via Facebook, Instagram en LinkedIn én in het 
geheel te lezen op mijn website: https://hbcoachinguitgeest.nl/blog/ 

Mijn oudere blogs zijn hier ook te lezen. Hieronder mijn laatste twee 
blogs: 

 

Beelddenken: alleen maar denken in beelden? 
Stel: een taaldenker en een beelddenker moeten samen voor school 

een oplossing bedenken voor het parkeerprobleem rondom de school. 
De taaldenker begint met het maken van een planning en gaat dan, 
het probleem analyserende, stap voor stap naar een oplossing toe. 

Een beelddenker ziet de vele auto’s voor school voor zich en de 

kinderen die zich een weg banen tussen al die auto’s door. Van 

daaruit bekijkt een beelddenker wat mogelijke oplossingen zijn. Een 

totaal andere benadering die tot totaal andere oplossingen leiden. 
Maar wie bedenkt nu de beste oplossing?  

Ga naar https://hbcoachinguitgeest.nl/uncategorized/beelddenken-en-hb/! 
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Oefening baart kunst! 

In het Engels: ‘Practice makes perfect’ – deze uitdrukking zou voor 

Nederlandse (hoog)begaafde tieners eigenlijk letterlijk vertaald moeten 

worden… (Hoog)begaafde jongeren zijn vaak perfectionistisch, ze 

maken niet graag fouten. Als ze dan tegen iets aanlopen wat moeilijk 

is en dit niet in één keer kunnen, dan blokkeren ze: ‘Zie je wel! Ik kan 

het toch niet!’ 

Meer lezen? https://hbcoachinguitgeest.nl/uncategorized/oefening-

baart-kunst/ 
 

----------------------------------------------------------------------- 

Interesse in ontmoetingen met andere hoogbegaafde jongeren??? 

Veel jongeren in mijn praktijk geven aan het lastig te vinden om contact te leggen met 
leeftijdsgenoten. Ze zouden graag andere hoogbegaafde jongeren ontmoeten.  

Samen met verschillende collega’s organiseer ik sinds kort bij deDNKRS in Amstelveen zo’n 6x 

per jaar een ontmoetingsavond voor hoogbegaafde jongeren. Ook organiseer ik het 

Pharoskamp, waar hoogbegaafde kinderen en tieners twee dagen bijkletsen en spelen. 

Nu is er vanuit mijn kennissenkring de vraag gekomen om ook zo’n avond voor jongeren in (de 

buurt van) Uitgeest te organiseren. Vandaar deze volgende vraag: is er interesse voor een 

avondje ‘chillen’ met andere (hoog)begaafde jongeren in Uitgeest? 

Geef je hier op: https://hbcoachinguitgeest.nl/ 

------------------------------------------------------------- 

LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS 

Na de herfstvakantie starten mijn brugklastrainingen op het PCC Het Lyceum in Alkmaar 
(besloten groep) en bij deDNKRS in Amstelveen. In deze trainingen zal aandacht zijn voor 
onder andere: de werking van het brein, wat is (hoog)begaafdheid, mindset, faalangst, 

samenwerken, leren leren, plannen en organiseren. Tijdens de laatste bijeenkomst vertellen de 
kinderen aan de ouders wat ze precies geleerd hebben en krijgen de ouders tips, bijvoorbeeld 
om het kind te helpen met het huiswerk. Deze training kan ik ook in mijn praktijk of op 

andere scholen aanbieden.  

Meer informatie over deze trainingen? https://hbcoachinguitgeest.nl/brugklastraining/  

------------------------------------------------------------- 

In de volgende nieuwsbrief: 
Woensdag 16 oktober verschijnt de tweede Nieuwsbrief van HB Coaching Uitgeest! In deze 
nieuwsbrief onder andere aandacht voor: 

- Angst en depressies bij hoogbegaafde jongeren 

- Wat te doen in de herfstvakantie? 

Tot dan!!!! 
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