Brain Gym OEFENDAG en/of
Optimale Brein Organisatie
Instructeur: Vinciane Schoenmaeckers

Brain Gym OEFENDAG
Tijdens deze dag frissen we de Brain Gym 1.01 op, we herhalen alle oefeningen, ervaren onze drie
dimensies, je kan al je vragen stellen en ervaringen uitwisselen.
In de namiddag oefenen we opnieuw de X-pansie balans. Je doet een uitwisseling met een andere
deelnemer.
Ik ben natuurlijk steeds daar om even mee te kijken als je er niet uitkomt of nog vragen hebt.
Voor wie? Voor iedereen die Brain Gym 1.01 deel 1 & 2 heeft gevolgd.
Wanneer? Vrijdag 27 januari 2017
Waar? Jannestraat 1, 5327 KR Hurwenen, Nederland

Optimale Brein Organisatie
Wat zijn mijn sterke kanten bij het leren?
Waarom loopt het soms mis?
Je leert een “Brein Organisatie Profiel” opmaken voor jezelf en voor anderen. Meestal is de
handvoorkeur tamelijk duidelijk. Maar hoe zit het met mijn oogvoorkeur en oorvoorkeur, mijn
brein- en beenvoorkeur?
Een Brein Organisatie Profiel toont onze voorkeuren en de implicaties voor lezen, schrijven,
rekenen, geheugen, motivatie, hoe je omgaat met anderen, andere activiteiten, …
Je leert je talenten en je uitdagingen kennen door uit te zoeken hoe je lichaam zich organiseert in
verschillende leersituaties.
In deze cursus krijg je meer uitleg over de achtergrond over Brain Gym.
Deze cursus helpt je om je leerlingen (en jezelf) beter te begrijpen. Je krijgt inzicht in
leerhoudingen, waardoor je sneller kort op de bal kan spelen als er zich problemen voordoen. Het
is mijn ervaring dat het opstellen van een Brein organisatie Profiel en het uitleggen ervan aan
ouders en het kind zelf, inzicht en begrip verschaft bij beide.

Info en inschrijvingen:
Vinciane Schoenmaeckers
0478/532 327 - vinciane@flow-motion.be - www.flow-motion.be

Voor wie?
Voor iedereen die zich wil verdiepen in de Educatieve Kinesiologie, het waarom van Brain Gym®.

Vooropleiding?
Brain Gym® 1.01 (deel 1 en 2)
De OBO is sterk aangeraden voor het volgen van “De 7 dimensies van Intelligentie 3.01” (= Edu-K
in Depth, gevorderde cursus van de Educatieve Kinesiologie).

Wanneer?
Van vrijdagavond 27 januari tot zondagnamiddag 17u.
Waar? De Hurnse Gaper, Jannestraat 1, 5327 KR Hurwenen, Nederland

Bij het volgen van deze opleiding wordt verwacht dat je blijft logeren en de
maaltijden van het huis nuttigt.
De prijzen op een rij:
Prijzen van de cursusdagen
- Enkel BG oefendag: 45 euro
- Enkel OBO cursus: vrijdagavond, zaterdag, zaterdagavond en zondag: 265euro
- BG en OBO cursus gecombineerd: 295 euro
Logies en maaltijden:
- Enkel BG oefendag: lunch + koffie/thee in de pauzes: 15 euro
- Enkel OBO cursus: 2 overnachtingen + ontbijt, lunch en avondmaal op zaterdag, en ontbijt en
lunch op zondag + koffie/thee: 109 euro
- BG en OBO cursus gecombineerd: 2 overnachtingen, lunch en avondmaal op vrijdag, ontbijt,
lunch en avondmaal op zaterdag, en ontbijt en lunch op zondag + koffie/thee: 139 euro

De oefendag en cursus worden met Vinciane Schoenmaeckers afgerekend
(geef zeker je btw-nummer door als je dat hebt).
De maaltijden en de logies worden afgerekend met de Hurnse Gaper.

Info en inschrijvingen:
Vinciane Schoenmaeckers
0478/532 327 - vinciane@flow-motion.be - www.flow-motion.be

