
Activiteit Pharos 
Utrecht/Gooi-Eemland 

Lezing 
Hoogebegaafd, executieve 

functies & mindset 

Voor ouders van kinderen en 
andere geïnteresseerden, die meer 
willen weten over 
hoogbegaafdheid, executieve 
functies en mindset. 

Waar, wanneer: 

Duivenkamp 547, Maarssen 

Woensdag 8 maart 2017 
20:00 uur - ± 21:30 uur 
Inloop vanaf 19:30 uur 

http://tweesprong.wereldkidz.nl/  

Leden € 5, niet leden € 7,50 

Aanmelden: 

Vóór 1 maart 2017 ovv naam, 
aantal, lid nummer & regio 

utrecht-gooi-eemland@pharosnl.nl 

Lezing Hoogbegaafd, 
executieve functies & mindset 

Onthoudt een kind alles van 
sterren en planeten, maar is hij 
vergeetachtig als het gaat om het 
meenemen van zijn spullen? Heeft 
je leerling een IQ boven de 130, 
maar lukt het niet zijn tafeltje/zijn 
laatje op te ruimen en opgeruimd 
te houden? 

Deze training geeft antwoord op de 
vragen: hoe komt het dat 
sommige (hoog)begaafde kinderen 
moeite hebben met plannen, hun 
spullen niet weten te organiseren, 
vergeetachtig kunnen zijn en hun 
emoties moeizaam weten te 
beheersen of inflexibel zijn 
(executieve functies)? 

Hoe kun je dit verbeteren? Maar 
ook: welke overtuigingen 
bevorderen en hinderen het 
leerproces (Mindset)? 

David Leinwand recte Rein 
Novilo 

Mijn naam is David Leinwand recte 
Rein en ik werk sinds augustus 
2015 bij Novilo als trainer en 
onderwijsadviseur. Ik ben 
hiernaast al zo'n tien jaar 
werkzaam als leerkracht in het 
basisonderwijs. Het geeft mij veel 
voldoening sturend onderdeel te 
zijn van de leerprocessen van 
kinderen en volwassenen. 

Bij Novilo krijg ik nu de kans mijn 
bereik aanzienlijk te vergoten door 
de leerlingen via de leerkracht te 
begeleiden. Als 
ervaringsdeskundige ken ik 
namelijk het belang onderwijs te 
krijgen dat aansluit bij de 
behoeften van het kind. Begeleiden 
waar dat nodig is en uitdagen waar 
dat kan. 

Novilo is een bedrijf dat hands-on 
praktische onderwijsoplossingen 
levert. Als leerkracht heb ik gezien 
dat dit werkt. Vanuit deze Novilo-
visie zie ik er naar uit om een 
bijdrage te leveren aan het 
onderwijs in Nederland als geheel 
en het levensgeluk van het 
(schoolgaande) kind in het 
bijzonder.

Lezing Hoogbegaafd, 
executieve functies & mindset 

David Leinwand Recte Rein
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