The Dominance Factor

TEACHER TRAINING
Minderhout - België
13 november 2019
van 9u15 tot 18u
Door Carla Hannaford,
Auteur van: Smart Moves, why learning is not all in your head

ENKEL VOOR Brain Gym® INSTRUCTEURS
Hoe en waarom BEWEGING,

Gegeven in het Engels
Simultane vertaling naar het Nederlands indien nodig

Voor
meer
informatie
integratie
voor
het
leren bevordert

en bijdraagt
aan het loslaten van
Vinciane Schoenmaeckers:
stress
+32 (0)478/532.327 - (Engels - Nederlands)
Brain Gym® is een geregistreerd handelsmerk
van de Educational Kinesiology Foundation www.braingym.org

Ben je Brain Gym Instructeur en

Waar?

wil je graag de 2-daagse workshop

Invitare
Bredaseweg 32 - 2322 Minderhout (Hoogstraten) - België

The Dominance Factor zelf geven?

.

Hoe inschrijven?

Leg uit aan leerkrachten, ouders,
therapeuten, begeleiders, hoe het

Enkel een storting van het totale bedrag op de rekening van
Flow-Motion geldt als inschrijving. Inschrijvingen worden genoteerd in
volgorde van de betalingen. Plaatsen zijn beperkt.

dominante brein, oog, oor, hand
en voet het leerproces
beïnvloeden.
Carla Hannaford , Ph. D.

Je leert:
● een 2-daagse cursus ‘Dominance
Factor’ te geven.
● over de diepgang van dit werk en hoe het
gerelateerd is met de voorkeuren en
talenten die elke persoon bezit via zijn/haar
specifieke dominantiepatroon.

Voorwaarden:
● Brain Gym Instructeur/Begeleider zijn
● The Fysiologie van het Leren (6-7/11)
(of in de voorbijgaande 2 Jaren gevolgd
hebben, voorzie een bewijsje)
● The Dominance Factor (12/11)

Dr Carla Hannaford is
bioloog, auteur, pedagoog.

Gelieve het TOTALE BEDRAG te vereffenen voor 18 oktober
Dank je wel om in elke communicatie duidelijk te vermelden: Hannaford 13/11 – NAAM – GSM - E-MAIL

Hoeveel?

Zij heeft meer dan 40 jaar ervaring in het
€ 220 incl btw
onderwijs, waarvan 2 jaar in het secundair
Inschrijven voor de 3 opleidingen samen (Fysiologie van het Leren,
onderwijs, 20 jaar als biologie professor en 4
Dominance Factor, Dominance Factor Teacher Training): € 695
jaar als begeleidster van kinderen met
leerproblemen.
Sinds 1988 is ze pedagogisch begeleidster
Betalingsinformatie
en facilitator van workshops in meer dan 45
landen. Haar ervaringen werden opgenomen Flow-Motion
en ze werd geciteerd in duizenden boeken
Vinciane Schoenmaeckers
en kranten, aangaande wetenschap,
Ter Varentstraat 39
onderwijs, leerprocessen en Brain Gym ®.
B- 2640 Mortsel
E-mail
vinciane@flow-motion.be
Verkozen door het AHP- sovjet-project,
Site www.flow-motion.be
erkend door Who’s Who in American
Education, heeft ze bovendien verschillende
prijzen gewonnen voor haar werk over de
ING : 340-0253472-49
hele planeet. We nodigen je uit om haar site IBAN : BE80 2200 3870 7177
te bezoeken voor meer informatie
BIC : GEBABEBB
www.carlahannaford.com.

