CURSUS GROEPSBEGELEIDING
voorjaar 2016
Beste ouder(s),
In het voorjaar van 2016 organiseert Tanderuis een cursus groepsbegeleiding

voor ouders van een kind met autisme (6 tot 12 jaar) en een normale
begaafdheid.
In deze cursus wordt duidelijk hoe het komt dat de opvoeding van een kind met
autisme zo anders verloopt. Er wordt stap voor stap gewerkt aan meer inzicht in
het autistisch denken en doen. Samen met u, de andere deelnemers en de
begeleiders van de groep zoeken we naar een manier van omgaan met uw kind.
Wij hopen u praktische handvatten en nieuwe inzichten te kunnen aanreiken waar
u verder mee aan de slag kan!
De cursus omvat een reeks van 7 bijeenkomsten voor ouders van een kind met
autisme die zullen doorgaan in de gebouwen van Tanderuis op vrijdagvoormiddag.
De cursus zal worden gegeven door twee thuisbegeleiders van de

kinderwerking.

Praktische info:
Kostprijs: 120 euro per persoon, opgesplitst in:
Begeleidingskost van 75 euro voor de volledige cursus (dit wordt
gefactureerd onder de noemer van Rechtstreeks Toegankelijke
Hulpverlening op naam van uw zoon of dochter, bij inschrijving
ontvangt u meer informatie over de administratie hierrond).
45 euro voor aankoop cursus en bijdrage voor dranken en
versnaperingen.
*Indien u de cursus als koppel volgt is de prijs voor de tweede
persoon €100.
Inbegrepen:
Een intakegesprek aan huis
7 bijeenkomsten van 2,5u
Kinderen met autisme en een normale begaafdheid: werkboek voor
de ouders
Een drankje en versnapering tijdens de bijeenkomsten

Plaats en tijdstip:
De cursus gaat door in Tanderuis vzw, Brusselse Steenweg 375A te Melle.
Telkens op vrijdag van 9u30 tot 12u
• Vrijdag 26 februari 2016
• Vrijdag 11 maart 2016
• Vrijdag 25 maart 2016
• Vrijdag 15 april 2016
• Vrijdag 29 april 2016
• Vrijdag 20 mei 2016
• Vrijdag 3 juni 2016
Inschrijven:
U kan zich inschrijven via mail aan f.lagaisse@thuisbegeleidingautisme.be
vóór 17 december 2015.
Gelieve in uw mail aan te geven:
Naam van de ouder(s) die de cursus wenst/wensen te volgen
Naam + geboortedatum van uw kind met autisme
Adres
Telefoonnummer
Is uw kind reeds in begeleiding bij Tanderuis vzw of in het verleden in
begeleiding geweest? (Dit is geen voorwaarde om de cursus te kunnen
volgen!)

Met vriendelijke groeten,
Femke Lagaisse
Coördinator groepsbegeleiding kinderwerking

