
DOEI FAALANGST,
HOI ZELFVERTROUWEN

LAAT JOUW DYSLECTISCHE KIND VOL
ZELFVERTROUWEN NAAR SCHOOL GAAN!
Geef je kind die kans en schrĳf hem/haar nu in voor de NoticeAbility cursus.

In samenwerking met Harvard en Boston University is een uniek lesprogramma
ontwikkeld dat dyslectische leerlingen hun neurologische voordelen laat
ontdekken en hun zelfvertrouwen versterkt. Gebasseerd op het boek Dyslexie Als
Kans.
Met online gastlessen van de dyslecten:
Boris Veldhuĳzen van Zanten (oprichter en CEO The Next Web)
Roos Renfurm (actrice The Lion King)
Waldemar Torenstra (acteur in o.a. Vechtershart en De Gelukkige Huisvrouw).



WAT GAANWE DOEN
Tĳdens de eerste module ‘Ondernemen en Innoveren’ ontwikkelt je kind samen
met andere dyslectische kinderen een nieuw product of dienst. Want met een
dyslectisch brein denk je vaak juist als een ondernemer! Kĳk maar naar dyslecten
zoals Richard Branson en Steve Jobs.

Tien weken zullen ze aan de slag gaan met:
waarom dyslexie niet alleen maar negatief is maar ook voordelen heeft
hoe het unieke dyslectische brein denkt en het ontdekken van hun eigen talenten
het omgaan met conflicten en het belang van luisteren en communiceren
hoe het is om samen te werken in teams
organiseren en plannen
het presenteren van het eindresultaat aan familie en vrienden

VOOR WIE, WAT, WAAR en WANNEER
Voor wie: Kinderen tussen de 10 en 14 jaar

Wat: 10 lessen van 1,5 uur werken in teamverband begeleid door
gecertificeerde coach Annelies van der Heĳden

Waar en wanneer: Kĳk voor de locatie en startdata op ahaa4ct.nl

Inschrĳven: Via ahaa4ct.nl

Ga voor meer informatie naar hoi-foudantion.nl

info@hoi-foundation.nl
06 16 36 21 46
hoi-foundation.nl
facebook.com/hoifoundation

De HOI Foundation heeft als ultieme missie het beeld van dyslexie veranderen
van stoornis naar een brein dat anders werkt en eigen voordelen en nadelen
heeft. Moderne wetenschappelĳke onderzoeken onderbouwen deze visie. Het is
tĳd dat dyslectische kinderen vol zelfvertrouwen hun talenten gaan ontdekken en
benutten, zonder schaamte, frustratie of angst.


