“Leren met autisme
in het middelbaar onderwijs”
04.10.2018

Beste ouder(s),

De bezoekouderwerking van Tanderuis nodigt je uit voor een uitwisselingsavond met
als thema “Leren met autisme in het middelbaar onderwijs”.
Deze avond verloopt in samenwerking met ondersteuningsmedewerkers uit het
middelbaar onderwijs van BUSO St-Gregorius, Gentbrugge.
De avond bestaat uit twee delen:
Voor de pauze zullen o.m. de volgende items toegelicht worden:
• Welke moeilijkheden hebben kinderen en jongeren met autisme bij het leren
op school?
• Waarom is het maken van huiswerk voor hen niet evident?
• Waardoor komen deze moeilijkheden?
• Zijn er praktische tips die mogelijks kunnen helpen?
• ….
Na de pauze worden de ouders ingedeeld in groepjes. Het is de bedoeling om
samen met een bezoekouder en ondersteuningsmedewerkers ervaringen en
praktische tips uit te wisselen.
We starten om 19u30 en voorzien te eindigen tegen 22u.
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via het jaarprogramma 2018, door op de knop ‘inschrijven’ te klikken.
Indien u nog vragen heeft, kan u deze richten tot:
bezoekouderwerking@thuisbegeleidingautisme.be
Minimum aantal deelnemers: 20
Maximum aantal deelnemers: 60

BETALING
Je betaalt €10 per persoon op de avond zelf, drankje inbegrepen
LOCATIE
Tanderuis vzw
Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle.

Hopelijk ben je erbij!

Judith
.

WAT IS BEZOEKOUDERWERKING?

Bezoekouders zijn ervaringsdeskundigen. Als ouder leven ze zelf dag in dag uit met
een kind met autisme. Ze kunnen zich gemakkelijk in andermans verhaal inleven
omdat zoveel gelijklopend is. Bezoekouders willen niets bijbrengen of aanleren maar
zijn er om te luisteren, en dat doen ze zonder oordelen of veroordelen. Zo vormt de
bezoekouderwerking
een
emotionele
aanvulling
op
de
professionele
thuisbegeleiding.
WAT?
Bezoekouderwerking biedt een luisterend oor en opvoedingsondersteuning aan via
zelfhulp. Bezoekouders zijn ouders die vroeger reeds thuisbegeleiding hebben
gekregen.
Er bestaat een individuele bezoekouderwerking en een collectieve.
Individuele Bezoekouderwerking: de bezoekouders komen vrijwillig bij je thuis om
opvoedingservaringen uit te wisselen.
Collectieve
Bezoekouderwerking:
Ieder
jaar
worden
er
verschillende
uitwisselingsavonden georganiseerd in Tanderuis. De uitnodigingen vindt u in het
jaarprogramma.
VOOR WIE?
Bezoekouderwerking van Tanderuis vzw richt zich tot gezinnen die voor
thuisbegeleiding in aanmerking komen.

