MILOU VAN ROOIJ - DE VRIES

School en actieve primaire reﬂexen
Voor veel hoogbegaafde kinderen is
school een uitdaging. Vaak wil het kind
wel graag, zeker als het onderwerp
interessant genoeg is, maar gaat het niet
vanzelf. De juf heeft het soms zelfs over
leer en gedragsproblemen in de klas en
thuis zijn er vaak weer andere proble
men die naar voren komen…..
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In het eerste levensjaar ontwikkelen deze

programma, waarmee je zelf thuis aan de slag

primaire reflexen zich naar meer doelgerichte

kunt. Dit programma is ontwikkeld volgens

bewegingen. Wanneer er problemen zijn
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Zie ook http://www.inpp.nl.
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