OUDERCURSUS
AUTISME EN NORMALE BEGAAFDHEID
VOORJAAR 2018

Beste ouder(s),

In het voorjaar van 2018 organiseert Tanderuis vzw een oudercursus 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 oudercursus staat open voor alle ouders van een kind met autisme (zowel
mensen in begeleiding als mensen op de wachtlijst als externen).
De cursus omvat een reeks van 7 bijeenkomsten en zal worden gegeven door twee
thuisbegeleiders van de kinderwerking.

PRAKTISCHE INFO:
Kostprijs:
• 120 euro, hierin inbegrepen is de intake, begeleidingskost voor de volledige
cursus, cursusboek en bijdrage voor drank en versnaperingen.
• Indien u de cursus met beide ouders volgt, is de deelnameprijs 220 euro
De deelname aan de cursus wordt ingeschreven onder de noemer van Rechtstreeks
Toegankelijke Hulpverlening op naam van uw zoon of dochter (bij inschrijving
ontvangt u meer informatie over de administratie hierrond).

INBEGREPEN:
• Een intakegesprek op de dienst in Melle
• 7 bijeenkomsten van 2,5u
• Werkboek voor de ouders ‘kinderen met autisme en een normale
begaafdheid’
• Drank en versnapering

PLAATS EN TIJDSTIP:
Telkens op woensdag van 9u15 tot 11u45, om de 14 dagen:
• 24 januari
• 7 februari
• 21 februari
• 7 maart
• 21 maart
• 18 april
• 2 mei
• 16 mei (optionele datum)
De cursus gaat door in Tanderuis vzw, Brusselsesteenweg 375A te Melle.
Het intakegesprek vindt plaats op de dienst in Melle: maandag 8 januari en
woensdag 10 januari. De exacte uren worden vastgelegd na inschrijving.

INSCHRIJVEN:
U kan zich inschrijven via volgende link vóór 11 december 2017:

Voor meer info en vragen over de oudercursus kan u contact opnemen met
Marie Sainte : m.sainte@thuisbegeleidingautisme.be – 0487/545 546

Met vriendelijke groeten,

Marie Sainte en Caroline Claeys
Oudercursus kinderwerking

