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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   1 februari 2019 

Kenmerk: 18190211/EMD 

Betreft:  TOP-training 

 

 

 

Geachte ouder/verzorger, 
 
 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen van uw kind of de mentor zijn wij gestart met een TOP-
training. Deze training vindt plaats in een groepje van ongeveer 6 leerlingen en is gericht op 
het verbeteren van de motivatie en het functioneren van onder presterende leerlingen. Op 
basis van hun prestaties dit jaar, de algemene indruk en het advies van de mentor menen wij 
dat uw kind gebaat is bij deze vorm van begeleiding, die overigens op vrijwillige basis wordt 
gegeven. 

  
De trainingen zullen worden verzorgd door docenten die zijn opgeleid in het begeleiden van 
onderpresteerders door onder andere Lydia Sevenster van GoedPresteren. 

 
Onderpresteren is het resultaat van een aantal factoren zoals: 

- een gering zicht op de consequenties van keuzes op korte en lange termijn 
- belemmerende zelfovertuigingen 
- uitstelgedrag 
- het buiten zichzelf leggen van verantwoordelijkheid voor presteren 
- de ervaring dat school slecht of niet bij de eigen leefwereld aansluit 
- onvoldoende uitdaging in het verleden 
- inefficiënt studeren 

Voor meer informatie over onderpresteren zie de site www.goedpresteren.nl . 
 

Tijdens een TOP-training worden de belevingen binnen en buiten school onderzocht. Door 
onderling ervaringen uit te wisselen wordt ingegaan op gedachten, gevoelens en gedrag die 
het functioneren tekenen. Hierdoor worden kwaliteiten en belemmeringen duidelijk en krijgen 
de leerlingen inzicht in hun eigen gedrag waardoor ze meer grip krijgen op hun motivatie. 
Vervolgens kijken we naar de toekomst; we bespreken welke keuzes gemaakt kunnen 
worden. De leerlingen maken elke bijeenkomst concrete voornemens, waar we de volgende 
bijeenkomsten op terugkomen. Dit traject bestaat uit ongeveer 10 bijeenkomsten van 
maximaal een uur  

 

Oudertraining 
Naast de TOP-training voor leerlingen bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een oudercursus van twee avonden op 12 februari en 15 april 2019 van 19:30u-21:30u. U 
krijgt op deze avonden informatie over het traject dat uw kind doorloopt en over het materiaal 
dat wordt gebruikt. Ook kijken we samen naar begrippen als onderpresteren, motivatie en 

http://www.goedpresteren.nl/
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het veranderen van gewoontes waarbij we concrete tips bespreken hoe u uw zoon/dochter in 
dit traject kunt begeleiden en ondersteunen. We doen dit in groepsverband, zodat u ook met 
andere ouders uw ervaringen kunt delen.   

 
Kosten 
De kosten van de TOP-training komen voor de school. Aan de oudercursus zijn kosten 
verbonden: per leerling (een of twee ouders/verzorgers) kost dit traject 50 euro. Dit bedrag 
dient bij aanvang van de eerste training aan de deur te worden voldaan aan de trainer van 
GoedPreseteren. 

 
Indien u vragen heeft over bovenstaande trainingen, kunt u zich wenden tot de trainer van 
uw kind of Ellen Eggermond (e.eggermond@schoter.nl) of Joost de Maare van 
goedpresteren (joostdemaare@gmail.com) 

 
Aanmelden voor de oudertraining 
U kunt zich vanaf nu tot aan 7 februari aanmelden voor de oudertraining bij Ellen Eggermond 
(e.eggermond@schoter.nl). Vermeld hierbij a.u.b. uw naam en de naam van uw 
zoon/dochter. 

 
 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 
 
 
 

Joost van het Kaar 
Marlies Doeve 
Brenda Stam 
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