HB Spiegelgroep
Algemene informatie
HB spiegelgroepen
HB Spiegelgroepen bieden de gelegenheid voor (vermoedelijk)
hoogbegaafde kinderen om samen te zijn met gelijkgestemden. Vanuit
kwaliteiten en talenten kunnen kinderen werken aan een persoonlijk
leerdoel. Dit leerdoel sluit aan bij de behoefte van het kind én bij de
doelstelling van de spiegelgroep; spiegelen en de sociaal- emotionele
ontwikkeling.
Aanmelding:
Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een HB Spiegelgroep. Dit kan
door op de website (www.praktijkliberi.nl) het aanmeldformulier onder de
button “HB Spiegelgroepen” in te vullen, of door een mail te sturen naar
info@praktijkliberi.nl. In het laatste geval zal contact opgenomen worden
voor aanvullende informatie.
Intake:
Na de aanmelding zal er contact opgenomen worden voor het maken van
een afspraak voor het intakegesprek. Het intakegesprek duurt maximaal
een half uur en zowel ouder(s)/ verzorger(s) als het kind zijn daarbij
aanwezig. Tijdens het intakegesprek zullen o.a. de reden van aanmelding,
kwaliteiten en valkuilen, interesses en hobby’s worden besproken.
Daarnaast zal een persoonlijk leerdoel worden vastgesteld vanuit de “Lijst
Persoonlijke leerdoelen“ (gebaseerd op de Doelen en Vaardigheden voor
Ontwikkeling (DVO) .
Na het intakegesprek zal via de mail worden aangegeven of het kind kan
deelnemen aan de HB Spiegelgroep.
Praktische informatie:
Er zijn in eerste instantie twee HB Spiegelgroepen: een
middenbouwgroep, die op dinsdagsmiddag plaatsvindt (15.00- 17.00 uur)
en een bovenbouwgroep, die op woensdagsmiddag plaatsvindt (15.0017.00 uur). Mocht er behoefte zijn aan HB Spiegelgroepen voor andere
leeftijden, dan kan dat aangegeven worden.
De HB spiegelgroepen worden georganiseerd in blokken van 5
bijeenkomsten; deze vinden altijd plaats tussen twee vakanties. Er
worden ieder schooljaar 4 (of bij belangstelling 5) blokken georganiseerd.
Blok 1:
Zomervakantie- herfstvakantie
Blok 2:
Herfstvakantie- kerstvakantie
Blok 3:
Kerstvakantie- voorjaarsvakantie
Blok 4:
Voorjaarsvakantie- meivakantie
(Blok 5): Meivakantie- zomervakantie
In de HB Spiegelgroepen kunnen minimaal 4 en maximaal 8 kinderen
geplaatst worden. Bij meer aanmeldingen zal een wachtlijst gehanteerd
worden en zo nodig een extra groep opgestart worden.
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Programma:
Het spiegelen gebeurt vanuit drie perspectieven:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ik
Ontwikkelen van een positief, reëel zelfbeeld
Oefeningen gericht op talentonderzoek -en ontwikkeling
(h)erkennen van sterke punten en minder sterke punten van jezelf
Mindset
Executieve vaardigheden
Aan de slag met interessegebieden
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De ander
Werken aan “vaardigheden voor samenwerken”
Vriendschapsontwikkeling
Creatief denken/ outside the box
(smart) games
Discussiëren/ debatteren
De wereld
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➢

Normen en waarden
Filosofie
Burgerschap
De toekomst

Kosten:
De kosten voor de HB Spiegelgroepen zijn per blok €169,Het intakegesprek kost €30,-

