TALENTONTWIKKELING
HUISWERKBEGELEIDING
BIJLES

4YoungTalent
Studiebegeleiding en talentontwikkeling

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Wie zijn wij? Wij zijn
4YoungTal ent, een

‘Van musical naar een boekentas vol’

stichting zon der
winstoogmerk die zich ri cht
op studi ebeg elei ding en
talentontwikkeli ng voor
kinderen van 6 -18 ja ar.
Door onze jare nla nge
ervaring weten wij als g een
ander hoe we kin deren
kunne n motivere n om te
leren en het juiste steuntje
in de rug te gev en.
We gaa n ervan uit dat elk
kind tale nten h eeft. Door
juist vanuit deze kracht te
werken, krijgt een kind
meer trots en ook meer
motivatie om te prestere n.
Samen z orgen w e ervo or
dat stap voor stap a an
leer- en ontwikkelings doel en w ordt gewerkt en
grenzen w orden verleg d.
Wij zijn een 100%
doc hterorganisati e van
Stichting K ind eropva ng
Den Hel der ( SKDH)

Heeft u interesse?
T: 06 817 051 52
E: info@4youngtalent.nl
W: www.4youngtalent.nl

‘Van musical naar een boekentas vol’
Overgang van basisschool naar middelbare school
Voor veel tieners blijkt de overstap van de basisschool naar de
middelbare school groter dan vooraf gedacht. Ze hebben niet
alleen te maken met elk uur een ander vak en een andere leraar,
maar er wordt ineens ook veel meer zelfstandigheid verwacht.
Sommige jongens en meiden moeten zelfs nog ‘Leren Leren’. In
combinatie met de sociaal emotionele ontwikkeling die je als
tiener door gaat maken valt dit niet altijd mee.

Leren Leren & Mindset
Lessen in het programma gaan o.a.
over:

•mindset
•planning
•concentratie
•motivatie
•talentontwikkeling
•effectieve leerstrategiëen
•faalangst & zelfvertrouwen

Versterking van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden
4Youngtalent heeft een programma ontwikkeld, speciaal voor
tieners van groep 8. Tijdens de lessen komen de leerlingen alles te
weten over ‘Leren Leren’ waaronder effectieve leerstrategieën,
motivatie, zelfvertrouwen, studievaardigheden, en vele andere
zaken waar ze concreet mee te maken kunnen krijgen als ze naar
de middelbare school gaan. Het programma is zorgvuldig
samengesteld op basis van onze jarenlange ervaring in de
(studie)begeleiding van kinderen en wetenschappelijk
onderbouwde interventies.

Doelstelling:
Bijbrengen van studie-, en sociaal emotionele
vaardigheden op het gebied van Leren Leren, zodat
leerlingen met meer zelfvertrouwen de overstap maken
van de basisschool naar de middelbare school.

Interactieve werkvormen
In de vorm van creatieve opdrachten, filmpjes, testjes en
beweging wordt vooral gebruik gemaakt van interactieve en
didactisch onderbouwde werkvormen met een door 4YT zelf
ontwikkelde trainingsmap.

Wist u dat?
Leren Leren interventies steevast een positief effect
hebben op de leerwinst van leerlingen en de kans op
leervertraging en leerachterstanden verkleinen.
Menukaart Nationaal Onderwijs Programma

Maatwerk
In overleg met schoolbesturen of -directies en leerkrachten
en instellingen die het onderwijs een warm hart toedragen
kunnen wij zowel een train de trainer-, als lesprogramma voor
leerlingen volledig op maat samenstellen.
Kosten
Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Heeft u Interesse?
Wij gaan graag met u in gesprek:
drs. Wendy

Portier

Manager 4YT/Talentbegeleider

T: 06 817 051 52

