
Betreft: Drie thema-avonden schooljaar 2016-2017 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Onderwijs is zoveel meer dan alleen kennisoverdracht aan kinderen.  

Wij vinden het bijzonder prettig om geheel vrijblijvend de mogelijkheid te kunnen bieden 

om u als ouder(s)/verzorger(s) te informeren omtrent onderwerpen waar met regelmaat 

over gesproken wordt.  

Vandaar dat we door het jaar heen een aantal thema-avonden op basisschool De Schalm 

aanbieden. De avonden worden verzorgd door Heidy Kerste, kindercoach en eigenaar van 

Glinsterkind, praktijk voor kindercoaching.  

Het thema-seizoen wordt geopend op woensdag 5 oktober. Heidy zal dan ingaan op 

hoog-gevoeligheid. Deze thema-avond is voor iedereen te bezoeken ongeacht of 

een kind zal deelnemen aan de Hsp-kids-training.  

De tweede thema-avond op woensdag 9 november staat in het teken van faalangst, de 

derde avond gaat over beelddenken en zal plaatsvinden op woensdag 25 januari.  

Hoog-gevoeligheid is een (aangeboren) karaktereigenschap. Een kind dat hoog-gevoelig 

is,  heeft een centraal zenuwstelstel dat verfijnder ontwikkeld is. Vandaar dat prikkels 

intenser binnenkomen. Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat een kind sneller 

schrikt, alle details opmerkt, sneller van slag is, een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

heeft, sneller geraakt is door wat de ander zegt of voelt. 

“Mijn dochter voelde zich enorm verdrietig omdat een ander kind niet naar de juf 

luisterde”. 

Faalangst is de angst om te falen op het moment dat een kind beoordeeld wordt of denkt 

dat het beoordeeld wordt. In situaties daarbuiten functioneert het kind prima. 

“Mijn kind klaagt steeds over buikpijn als het een proefwerk moet maken en krijgt geen 

letter meer op papier”. 

Beelddenkers denken niet in woorden en begrippen maar in beelden en gebeurtenissen. 

Beelddenken is een fundamenteel andere manier van denken. Beelddenkers zijn visueel, 

maar daarnaast ook ruimtelijk ingesteld. Ze werken het liefst met hun ogen en opgedane 

ervaringen. Luisteren is nooit hun sterkste kant. De ogen gaan voor de oren.  

“Mijn kind is snel afgeleid en ziet voortdurend weer iets nieuws om te doen. Waarom 

luister je nooit als ik je vraag om iets te doen!”. 

Wij vinden het belangrijk om in te spelen op de behoefte van u als ouder/verzorger. 

Vandaar de vraag om uw interesse voor een bepaald thema aan te geven en welke vraag 

binnen de onderwerpen u graag beantwoord zou willen zien. Heidy zal deze vragen 

zoveel als mogelijk meenemen  in haar presentaties. U kunt uw reactie voor 28 

september mailen naar info@glinsterkind.nl / Heidy kan dan tijdig een inventarisatie 

maken van de interesse.                                                        

Alle thema-avonden starten om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur schenken wij een kopje 

koffie of thee. De avonden zullen uiterlijk om 21.30 uur eindigen. 

Met vriendelijke groet Gerard de Ronde en Heidy Kerste 
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