Beste ouders,
Via deze brief zou ik graag even de aandacht willen vestigen op de module
groepsbegeleiding binnen Tanderuis vzw. Deze module omvat een groepsprogramma voor
ouders van een kind met autisme.
In het najaar 2014 worden er opnieuw cursussen georganiseerd voor ouders van een kind
(tussen 6 en 12 jaar) met een normale begaafdheid en autisme.
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.
Bijkomend wordt er ook stilgestaan bij het aanleren van vaardigheden, het omgaan met
ongewenst gedrag en de rol van broers en zussen, onderwijs, familie en vrienden.
Elke cursus omvat een reeks van 11 bijeenkomsten en biedt plaats voor max. 14
ouderparen. We geven de voorkeur aan ouderkoppels, maar uiteraard zijn alleenstaande
ouders ook van harte welkom! Deze cursus wordt geleid door 2 ervaren
thuisbegeleiders.
Praktische info:
Kostprijs:
Deelname 1 ouder: 270 euro
Deelname ouderpaar: 400 euro
Inbegrepen: - een intakegesprek
- 11 bijeenkomsten van 2,5u
- Werkboek voor ouders
- Koffie en frisdrank tijdens bijeenkomsten
De cursus gaat door op Tanderuis vzw: Brusselse Steenweg 375A te Melle.(van 19u30 tot
22u). Er gaan in het najaar 2 cursussen door, graag bij inschrijving doorgeven voor welke
reeks u wenst in te schrijven.
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Reeks 1
Maandag 8 september 2014
Maandag 22 september 2014
Maandag 6 oktober 2014
Maandag 20 oktober 2014
Maandag 3 november 2014
Maandag 17 november 2014
Maandag 1 december 2014
Maandag 15 december 2014
Maandag 5 januari 2015
Maandag 19 januari 2015
Maandag 2 februari 2015
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Reeks 2
Woensdag 10 september 2014
Woensdag 24 september 2014
Woensdag 8 oktober 2014
Woensdag 22 oktober 2014
Woensdag 5 november 2014
Woensdag 19 november 2014
Woensdag 3 december 2014
Woensdag 17 december 2014
Woensdag 7 januari 2015
Woensdag 21 januari 2015
Woensdag 4 februari 2015

U kan zich inschrijven door een mail te sturen naar m.devriese@thuisbegeleidingautisme.be
voor 31 januari 2014
Met vriendelijke groeten,
Miet Devriese
Coördinator Groepsbegeleiding

