AntrAciet voor kind, school en ouders
AntrAciet is een adviesbureau voor scholen en
ouders dat antwoorden wil geven op de vragen
rond (hoog-)begaafdheid. Opgericht omdat de
nood groot en de kennis beperkt is. Onze begeleiding is sterk gericht op het welbevinden en de
persoonlijkheidsontwikkeling van de (hoog)
begaafde leerlingen.

AntrAciet

In ons werk komen we veel (begaafde) kinderen
tegen die zich moeilijk durven geven in een groep.
Die sociaal of emotioneel een extra zetje in de rug
nodig hebben. Of die een negatieve kijk hebben op
zichzelf omdat ze wel weten dat ze “anders zijn
dan andere kinderen”. Voor deze groep kinderen
organiseren wij korte vakantiekampen. Voor het
kind is het een leuke, ontspannen vakantieweek
die helemaal is toegesneden op zijn of haar aard.
Voor de leiding is het een week waarin gericht gewerkt wordt aan het trainen en bespreekbaar maken van sociale vaardigheden. Vooraf formuleren
de ouders aandachtspunten voor de leiding. Desgewenst kunt u enkele weken na het kamp met
ons van gedachten wisselen over wat wij bij uw
kind hebben opgemerkt. Zo nodig geven wij daarbij
adviezen waarmee u en de school van uw kind
aan de slag kunnen.

Delftse klappers

Onze kind– en mensvisie is gefundeerd op de Bijbel . In onze dienstverlening, maar ook bij de organisatie van de kampen, gaan we uit van Christelijke waarden. Onze kennis van en ervaring met
meer– en hoogbegaafden willen we graag inzetten
om u en uw kind(eren) van dienst te zijn.
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(ouderfolder)

Op kamp, maar dan
nèt iets anders

Uw kind op zomerkamp?

De zomervakantie is voor elk kind een periode
van vrijheid. Zeker voor het kind dat op school niet
altijd (of helemaal niet…) begrepen wordt. Of dat
daar weinig vrienden of vriendinnen heeft. Misschien heeft uw kind interesses die anders zijn
dan die van klasgenoten. Voor de groep begaafde
kinderen (die zichzelf veelal helemaal niet zo begaafd vinden) wordt in het onderwijs gestreefd
naar aanpassing. Toch hebben ouders vaak zorgen waar de school geen of weinig aandacht aan
kan besteden. Zij zien dat het welbevinden en de
persoonlijkheidsontwikkeling van deze kinderen te
wensen overlaat...
AntrAciet biedt juist voor zulke kinderen een vakantiekamp waarin deze zaken een centrale
plaats innemen. Met specialistische kennis vanuit
de onderwijs– en begeleidingspraktijk kunnen we
bieden wat deze kinderen nodig hebben. We houden rekening met wat het kind leuk vindt en nodig
heeft: niet achter elkaar sport en spel, maar leerzame excursies of gesprekken. Samen met anderen kletsen over hobby’s, waardoor meestal spontaan gesprekken ontstaan over ervaringen en
moeilijkheden die de kinderen op school beleven.

Observeren

Uw kind merkt het niet, maar gedurende de week
wordt uw kind door de begeleiding continu geobserveerd. Op het intake-formulier geeft u ondermeer aan hoe u de ontwikkeling van uw kind ervaart en welke zorgpunten u ziet. Middels observaties proberen wij eventueel een antwoord of een
advies te formuleren naar aanleiding van uw vragen.
Zowel gedurende als na afloop van het kamp
spreken wij met de groepsleiders het functioneren
van het kind door. Wanneer hier aanleiding toe of
behoefte aan is, kunnen wij deze ervaringen tele-

fonisch met u doorspreken. Ook de leerkracht of
mentor van uw kind praten wij desgewenst
(telefonisch) bij naar aanleiding van onze bevindingen, zodat deze het nieuwe schooljaar goed kan
starten met uw zoon of dochter.

Begeleiding

De ca. 40 kinderen worden gedurende het kamp
ingedeeld in vijf basisgroepjes. Elk groepje heeft
een eigen begeleider die zowel pedagogisch geschoold als specifiek voor deze doelgroep getraind
is. De sfeer waarin het vakantiekamp gehouden
wordt sluit aan bij het christelijk en reformatorisch
onderwijs. Zowel in activiteiten als in het uitdragen
van de Bijbelse boodschap zullen kinderen uit de
gereformeerde gezindte zich thuisvoelen.

Data en tijden

Het vakantiekamp vindt dit jaar plaats van D.V. 25
tot 29 juli 2022 in de historische gebouwen van het
Kruithuis te Delft. Om optimaal met de kinderen
aan de slag te kunnen gaan, is intensieve begeleiding aanwezig en zijn de corveetaken voor de kinderen tot een minimum beperkt.

Kosten
De kosten voor het kamp bedragen € 305,-. Dit is
inclusief alle excursies, entreegelden, maaltijden
en activiteiten. Wanneer het kamp uit een PGB
gefinancierd wordt, hanteren wij de daarvoor geldende tarieven.

Meer informatie?

Naast deze folder die bedoeld is voor ouders van
begaafde kinderen is er ook een “folder voor
kampgangers”. Deze kunt u downloaden vanaf de
website www.antraciet.com. Ook de inschrijfformulieren vindt u daar. Desgewenst kunt u de materialen telefonisch of per mail aanvragen. Belt of mailt
u ons ook vrijblijvend voor nadere informatie.

Veelgestelde vragen

De volgende vragen worden vaak gesteld. Als uw
vraag hier niet beantwoord wordt of uw onzekerheid wordt niet weggenomen, belt u ons dan.

Ik weet niet of mijn kind hoogbegaafd is. Mag hij/
zij dan wel mee met dit kamp?
Voorwaarde om mee te mogen is dat het kind
aansluiting heeft bij de groep. Als een kind voldoende intelligent is en zich aangesproken voelt
door het programma, is dit voldoende. In de regel
geldt dit alleen voor meer– en hoogbegaafden.
Het bepalen van minimale IQ-waarden zou de
intelligentie centraal stellen. Het programma biedt
intellectuele uitdaging, maar wij benadrukken het
intellectueel anders-zijn juist niet. Welbevinden
en jezelf-zijn achten wij belangrijker.

Mijn kind heeft ADHD en gebruikt medicijnen. (of:
mijn kind heeft vaak afwijkend gedrag en roept
daarmee negatieve reacties op.) Mag hij/zij mee en
kan ik hem/haar gerust meegeven?

Het gedrag hangt vaak samen met het welzijn.
Vaak passen deze kinderen prima binnen de
groep en is tijdens de kampweek weinig of niets
van hun afwijking te zien. Een flink deel van de
meer– of hoogbegaafde kinderen krijgt de diagnose ADHD, ADD, PDD-NOS, Asperger, etc.
terwijl de oorzaak in de afwijkende intelligentie en
het anders-zijn ligt. Deze kinderen knappen erg
op van het contact met ontwikkelingsgelijken. Tijdens een telefonisch overleg kunnen we samen
met u proberen in te schatten of deelname voor
uw kind wenselijk en mogelijk is.

Mijn kind heeft een PGB waaruit we dit kamp willen
bekostigen. Kunnen we hem/haar zondermeer opgeven?
Ieder jaar gaan er diverse kinderen mee die een
PGB toegewezen gekregen hebben. In de regel
is dit geen enkel probleem, maar wel willen we
graag in overleg met u bepalen wat de belasting
voor het kind, de groep en de leiding is. Op grond
van dat overleg wordt bepaald of het kind binnen
de groep past.

AntrAciet

