OUDERCURSUS
AUTISME EN PUBERTEIT
VOORJAAR 2017
Beste ouder(s),

In het voorjaar van 2017 organiseert Tanderuis vzw voor de 5de maal op rij een
cursus “autisme en puberteit” voor ouders van een jongere (12 - 16 jaar) met
autisme en een normale begaafdheid.
De opvoeding van pubers met autisme is een heuse uitdaging. Tijdens deze cursus
wordt informatie gegeven over puberteit en autisme, is er ruimte voor uitwisseling
tussen de ouders onderling, worden er inleefmomenten georganiseerd, … Kortom,
we blijven niet bij de theorie, maar hopen u heel wat praktische handvatten en
nieuwe inzichten te kunnen aanreiken.
Ouders die in het verleden de cursus volgden, gaven onder meer het volgende aan:

“De cursus is een aanrader voor alle ouders met een puber met autisme!”
“De inleefmomenten zijn mij het meest bijgebleven. Dan besef je hoe moeilijk het
soms is voor je kind”.
“Ik vond het heel fijn om met andere ouders mijn ervaringen te kunnen delen.
Mensen die écht weten wat het betekent een puber met autisme in huis te hebben…”

De cursus omvat een reeks van 7 bijeenkomsten. Deze cursus wordt geleid door 2
ervaren thuisbegeleiders van de adolescentenwerking van Tanderuis vzw.
PRAKTISCHE INFO:
Kostprijs:
 130 euro, hierin inbegrepen is de intake, begeleidingskost, de werkmap en
bijdrage voor dranken 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
 Mogelijkheid tot één individueel begeleidingsgesprek gedurende de
cursusreeks
 Werkmap met cursus voor ouders
 Koffie, thee en frisdrank tijdens bijeenkomsten

PLAATS EN TIJDSTIP:
De cursus gaat door in Tanderuis vzw, Brusselse Steenweg 375A te Melle.
Om de 14 dagen, telkens op vrijdag van 9u30 tot 12u
 Vrijdag 10 februari 2017
 Vrijdag 24 februari 2017
 Vrijdag 10 maart 2017
 Vrijdag 24 maart 2017
 Vrijdag 21 april 2017
 Vrijdag 5 mei 2017
 Vrijdag 19 mei 2017
INSCHRIJVEN:
U kan zich inschrijven via mail aan j.renty@thuisbegeleidingautisme.be vóór
18 december 2016. Gelieve in uw mail aan te geven:
 Naam van de ouder(s) die de cursus wenst/wensen te volgen
 Naam + geboortedatum van uw jongere 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,

Jo Renty
Coördinator Groepsbegeleiding Adolescentenwerking

