Ouder’s Got Talent
LAAT JE TALENT ZIEN!

Vraag jij je als ouder weleens af: Wat is het beste voor mijn kind? Wanneer doe ik het goed genoeg?
Hoe kan ik aansluiten bij de ontwikkelingsfase van mijn kind? Hoe kan ook ik verder groeien en
mezelf ontwikkelen in het ouderschap? Hoe kan ik mijn kinderen ondersteunen in het groeien vanuit
hun talent? Dan kan de training Ouder’s Got Talent een mooi hulpmiddel zijn.
KERNGEDACHTE
We willen het beste voor ons kind. Maar dat wil nog niet
automatisch zeggen dat het lukt je kind te begrijpen in
hoe en waarom het dingen doet, zoals hij, zij het doet. Op-

• MINDSET Creëer een groei mindset voor talentontwikkeling van je kind en leer hoe je complimenten kunt
geven.
• DE KRACHT VAN GEDACHTEN Kijk positief en waar-

voeden is vooral aansluiten bij je kind. Een peuter vraagt

derend naar je kind ook als het even niet zo makkelijk

van ouders iets anders dan een puber. Dit is een door-

gaat. Een kwestie van oefenen.

gaand proces, je kind groeit en verandert, jij als ouder ook.

• OMGAAN MET GEVOELENS VAN KINDEREN Leer door

In dat proces kom je als ouders veel uitdagingen tegen.

te luisteren en aandacht te geven om meer rust te

Daarin kun je soms best wel wat uitwisseling en steun

creëren.

gebruiken. Dat is de kern van de TRAINING OUDER’S GOT
TALENT.

PRAKTISCH
De training Ouder’s Got Talent bestaat uit vijf modules

De kern van de aanpak vraagt dat je als ouder, verzorgen-

van een ochtend of een avond. De vijf zijn als één geheel

de ‘opnieuw leert kijken’ naar kinderen. Door opnieuw te

te boeken. En je kunt je ook kiezen voor een module en

kijken naar het gedrag van kinderen, ga je andere dingen

per module inschrijven. Bij minimaal 6 deelnemers gaan

zien. Misschien wel de nog onontdekte talenten van je

we van start.

kind. Dat betekent bijna automatisch dat je als ouder zélf
ook je talenten meer gaat ontdekken en gebruiken. Hoe

BENIEUWD? WIL JE MEE DOEN?

fijn is dat?

Kijk op WWW.MEESTERLIJKTALENT.NL en schrijf je in.

TRAINING OUDER’S GOT TALENT

OUDERBIJDRAGE

De training bestaat uit vijf modules met ieder een spe-

Schrijf je je in voor de gehele training

cifiek thema. De thema’s zijn allemaal gerelateerd aan

Ouder’s Got Talent, vijf modules, dan is

en van belang bij het groeien vanuit talent en het duur-

de ouderbijdrage €

zaam bouwen aan zelfvertrouwen en veerkracht. De vijf

385,00 inclusief

modules:

btw, hand-out,

Meesterlijk Talent
is onderdeel van
Baukje Uilkema |
Sparkling Talents

passie, inspira• TALENT MOGEN GROEIEN Ontdek hoe je de talenten

tie, koffie, thee

van je kind(eren) kunt ontdekken en het zelfvertrou-

en lekkers.

wen en veerkracht kunt versterken.

Kies je voor

• KIJKJE ÁCHTER HET GEDRAG Verken de grenzen, geef de
ruimte en sluit aan bij de ontwikkelingsfase van je kind.

één module
per keer dan is

Het is mijn overtuiging dat in de kern
van ieder persoon, leerling, leraar talenten
en mogelijkheden opgeslagen liggen. Klaar om ontdekt,
gevonden en ingezet te worden. En daar hebben we zo
vroeg mogelijk mee te beginnen. Ontketen het TALENT.
Daar zet ik me voor in en word ik blij van..

CONTACT Anna van Renesseplein 8 1911 KN Uitgeest | M 06 51 51 05 19 | E baukje@meesterlijktalent.nl | www.meesterlijktalent.nl

je ouderbijdrage € 85,00. Dit is inclusief btw, hand-out,
passie, inspiratie, koffie, thee en lekkers. Je bent ingeschreven wanneer je je schriftelijk hebt aangemeld en je
de factuur, die je zal worden toegestuurd, hebt betaald. De
inschrijving verloopt op volgorde van binnenkomst van
de betalingen.

DE TRAINER
BAUKJE UILKEMA
Ik help scholen, teams en leraren,
ouders regie te voeren op talentontwikkeling. Met als resultaat: inzicht in
je talenten en sterke punten, effectiever,
meer energie, meer (zelf)vertrouwen,
plezier in de dingen die je doet en vergroten van het zelf organiserend en oplossend vermogen. Zowel voor de leerlingen, de leraren als het team.
En ook voor de ouders en verzorgenden.
Heb je nu een vraag of een persoonlijke vraag? Bel of mail
mij. Ik beantwoord graag jouw vragen.

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
• Intervisie delen en inspireren.
• Meer, meer, meer over de diverse thema’s
• Uitgebreid Talentgesprekw

'Je mag zijn zoals je bent, om
te worden wie je bent, maar
nog niet kunt zijn. En je mag
worden wie je bent op jouw
manier en in jouw tijd.'
DANIEL OFMAN

