
 
 

Als onderstaande speelt bij je kind weet je soms niet wat er aan de hand is: 

 Het kind verveeld zich duidelijk (geeft dit thuis of bij de gastouder aan); 

 Het kind laat thuis in eens ander gedrag zien (lusteloos, boos, verdrietig, apathisch); 

 Het kind heeft geen sociale aansluiting bij leeftijdsgenoten; 

 Het kind heeft geen zin om naar de gastouder te gaan; 

 Bij de gastouder is niets te merken maar thuis wel; 

 Bij de gastouder vertoond het kind ongewenst gedrag; 

 Het kind lijkt bij de gastouder een compleet ander kind dan thuis; 

Hoewel er zeker meer redenen kunnen zijn is ontwikkelingsvoorsprong ook een optie. 

 

GripopTalent traint en geeft advies over ontwikkelingsvoorsprong zodat: 

 Tijdig gesignaleerd kan worden 

 Preventief gehandeld kan worden, in benadering en aanbod 

 Adequate begeleiding gegeven kan worden bij problemen 

 Onderpresteren gekeerd kan worden 

 

Tijdens begeleidingstrajecten worden ouders en professionals in hun kracht gezet zodat zij: 

 Hun kennis om kunnen zetten in goede begeleiding 

 Het kind begripvol kunnen benaderen 

 Goed kunnen aansluiten bij het niveau en het zijn van het kind 

 Op een constructieve manier met elkaar in gesprek kunnen zijn 

 

Hoe meer grip er komt in de begeleiding, hoe beter het talent van het kind tot bloei kan 

komen. Het kind kan dan weer het pad van zijn eigen ontwikkeling volgen. 
 
Mijn naam is Fanny Cattenstart, als hoogbegaafde maar vooral als 
moeder van een hoogbegaafd kind weet ik wat er allemaal kan 
spelen. Hoe intensief de opvoeding kan zijn en welke problemen er bij 
een peuter al kunnen spelen. 
 
Vaak zijn deze problemen niet nodig als de omgeving beter weet hoe 
je met deze kinderen om gaat. 
 
 
Herken je je kind of wil je een vraag stellen? 
Neem dan contact op met: Fanny Cattenstart, 06 24 62 75 85 of info@gripoptalent.nl 


