Ons het weer ‘n laggende kind in ons huis – danksy Mind Moves®
Annaliza Mentz

Ruan*
*

Annaliza Mentz, Gevorderde Mind Moves Instrukteur in Ermelo vertel haar kant van die vreugdevolle storie:
Ek het Ruan* leer ken toe sy ma my in 2014 genader het om hom van hulp te wees aangesien hy gesukkel het met sy
tale en Wiskunde en die juffrou hul ingelig het dat hy moontlik nie gaan deurkom op grond van sy assesering nie.
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Ek het pas met Mind Moves begin en besef dat Ruan se leerhindernis moontlik gesetel is in reflekse wat hardloop. Ek
het sy ouers gevra om met Ruan te werk as een van my gevallestudies vir die PoE wat ons moes indien.
Ruan se refleksassesering het bevestig wat ek vermoed het en meeste van sy Reflekse het inderdaad baie hoog getoets.
Sy ouers se grootse ‘kommer’ was dat hy ongelooflike emosionele uitvalle gehad het. Ruan het ook ‘n baie lae
spiertonus gehad, swak konsentrasie, en probleem van ‘nie-hoor-nie’.
Ons het met Mind Moves begin en ek moet sy ouers krediet gee vir die wyse waarop hulle ingekoop het op Mind
Moves. Binne ‘n week het nie net sy juffrou nie, maar ook sy ouers en ek die verskil in Ruan opgemerk. In ‘n SMS van
sy ma skryf sy: “Baie dankie! Ons het ons kind weer terug! Ruan loop en sing en fluit in die huis en ons het weer ‘n
positiewe laggende kind in ons huis! Hy slaap baie beter en is oor die algemeen baie meer opgeruimd”
Sy juffrou het positiewe terugvoer oor Ruan gestuur oor sy algemene emosionele welstand asook dat sy verhoudings
verbeter het en dat hy maatjies het. Sy akademiese vordering en prestasie het ook baie verbeter.

In 2014 het Ruan teen
die Derde Kwartaal by
my geland. Dit is merkwaardig hoe sy punte na
die 4de kwartaal toe gestyg het. In 2015 was
Ruan die eerste 2 kwartale voltyds by my en ons
het Mind Moves oefeninge en remediëringswerk gedoen.

Met die aanvang van kwartaal 3 het sy ma hom toe onttrek van Mind Moves sessies en hom self gehelp, maar ook
leter erken dat hul bietjie laks geraak het met die Mind Moves oefeninge want hy is mos nou “gefix”.

Sy ma en juffrou het my
op ‘n dag in trane geskakel en
gevra of ek sal oorkom skool
toe. Ruan het vir sy eksamen
Wiskunde vraestel 71 % gekry.

MIND MOVES WERK!!!

Sy punte vir 2015 se kwartaal 3 het baie geval en is hul
weer deur die skool ingeroep. Ruan het kwartaal 4 weer
voltyds by my begin vir sy Mind Moves en ma en pa het
weereens ook die oefening by die huis met hom gedoen.
Sy ma en juffrou het my op ‘n dag in trane geskakel en
vra of ek sal oorkom skool toe. Ruan het vir sy eksamen
Wiskunde vraestel 71 % gekry. MIND MOVES WERK!!!
Die 4de kwartaal punt op die rapport is egter nie ‘n
suiwer punt van die kwartaal eksamen en asseserings
nie, maar ‘n verwerking van die vorige kwartale se
gemiddelde saam die van die 4de kwartaal. Suiwer op die
punte het Ruan ONGELOOFLIK verbeter.

Annaliza Mentz
Gevorderde Mind Moves Instrukteur
Ermelo
*Skuilnaam

©Mind Moves Instituut, Johannesburg. 2016

2

