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Beste ouder(s), 
 
Binnenkort start de V.O. groep ‘Wat leer je me nou?!’. Voor jullie kind en misschien voor jullie, als ouders, 
kan dit best wel spannend zijn. Daarom is het fijn, van te voren een beetje te weten wat jullie kunnen 
verwachten. Ook voor de mentor kan het belangrijk zijn om te weten wat een leerling doet en leert in onze 
V.O. groep. Op die manier kan de afstemming van school met de leerling wellicht nog beter worden en is er 
ruimte voor vragen en uitwisseling. 

 
Algemeen 
De groep heeft 10 bijeenkomsten van één uur.  
De deelnemers zitten op het voortgezet onderwijs en zijn op de één of andere manier tegen 
leeruitdagingen aangelopen, zoals; moeite met plannen, organiseren, leren om te leren of een verminderde 
leermotivatie. 

Doelen 
Uiteraard komt jullie zoon of dochter met een hulpvraag en heeft 
zijn eigen specifieke doelen. Het komt bij ons, omdat het ergens 
op vast loopt en hulp nodig heeft om dit te doorbreken of te 
overwinnen. Het is heel belangrijk, dat jullie als ouders hierover 
met jullie kind praten, voorafgaand aan de groep. We merken, 
dat deelnemers het anders vaak wel heel leuk en gezellig 
vinden, maar dat ze eigenlijk niet goed begrijpen waarom ze hier 
zijn. Bespreek met jullie zoon/dochter waar jullie zien dat het 
moeite mee heeft en dat jullie graag zien, dat het daar mee om 
leert gaan. We bespreken in de eerste bijeenkomst ook altijd met 
de deelnemers wat hun eigen doel is. Wat zíj willen leren bij 
Senzai en wat hun verwachtingen zijn.   
 

 
 
Er zijn een aantal doelen die we in het algemeen beogen met de groep: 
 

o Opdoen van positieve ervaringen op sociaal gebied met ontwikkelingsgelijken. 

o Leren dat je gedachten heel bepalend kunnen zijn bij het leerproces (mindset). 

o Leren over executieve functies en ontdekken welke je nog kan ontwikkelen. 

Met name planning en taakinitiatie hebben vaak aandacht nodig. 

o Inzicht krijgen in hoe je tot echt leren komt en welke stappen hierbij horen. 

o Intrinsiek gemotiveerd raken d.m.v. het stellen van doelen (waar ga ik voor, waar doe ik het voor, 

wat heb ik daar nú voor nodig?) 

o Ontdekken welke leerstijl bij je past. 

 
Opbouw 
In de eerste bijeenkomsten werken we vooral aan de doelen die te maken hebben met mindset, motivatie, 
verwachtingen en zelfbeeld. 
In de tweede helft van de cursus verschuift de focus meer naar de praktische aspecten van het leren. We 
staan dan stil bij verschillende leerstijlen, plannen, tips & tricks voor het maken van aantekeningen, 
omgaan met grote hoeveelheden (huis)werk etc. 
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Rapportage, evaluatie en ouderbetrokkenheid 
We willen jullie als ouders zo goed mogelijk betrekken in het proces van jullie kind. In deze brochure is al 
een keer verwezen naar jullie rol daarin. Wij bieden jullie ook ondersteuning en handreikingen om in 
gesprek te gaan met je kind en het zo goed mogelijk te helpen: 

• Na iedere bijeenkomst ontvangen jullie een mail met een algemeen verslag van de bijeenkomst. 
Een beschrijving van de activiteiten, thema’s die aan de orde zijn gekomen, opmerkelijke 
leermomenten of leuke anekdotes. Deze mail gaat naar alle ouders en kan doorgestuurd worden 
naar de mentoren en zal geen persoonlijke verwijzingen bevatten.  

• Vanaf bijeenkomst 7 bieden wij de mogelijkheid voor een evaluatiegesprek. Dit kan met de 
groepsbegeleider zelf of in de vorm van een schoolgesprek. In het geval dat jullie zoon/dochter ook 
individueel begeleid wordt, zullen er al gesprekken plaatsvinden en zullen de bevindingen vanuit de 
groep hierin meegenomen worden. 

• Daarnaast bieden we een oudercursus aan. Deze gaat uitgebreider in op hoogbegaafdheid, de 
uitdagingen voor een hoogbegaafd kind op het voortgezet onderwijs en voor jullie als ouders van 
een hoogbegaafde puber. Tevens is er mogelijkheid tot uitwisseling met andere ouders. Op onze 
website vindt u hierover meer informatie.   

 
Tot slot 
Mochten jullie naar aanleiding van deze brochure nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de 
begeleider van de groep.  
 
We wensen jullie zoon of dochter veel plezier en leerervaringen bij ons toe! 
 
 

 


