INFO-AVOND
AUTISME EN VRIJE TIJD
27.04.2017
Beste ouder(s),
De kinderwerking organiseert een info-avond rond autisme en vrije tijd.
Er zal worden stilgestaan bij de invulling van ‘vrije tijd’, de spelniveaus, de
verschillende soorten spellen en er wordt bekeken op welke manier spellen kunnen
aangepast worden aan de mogelijkheden van het kind.
Met de zomervakantie op komst dus zeker een boeiende avond om tips mee te
krijgen rond vrije tijd en spelmateriaal!
Tevens is er de mogelijkheid om kennis te maken met onze ASStheek.

WANNEER?
Donderdag 27 april 2017 van 19u30 tot 22u.
VOOR WIE?
Voor ouders van een kind met autisme tussen 5 en 12 jaar en geïnteresseerden.
KOSTPRIJS
Voor ouders in begeleiding en op de wachtlijst of in aanmerking komen voor RTH
worden 2 begeleidingssessies aangerekend
Voor andere geïnteresseerden: €30
INSCHRIJVEN
Mail voor 13 april 2017 naar c.claeys@thuisbegeleidingautisme.be met vermelding
van:
 Aantal personen die wensen deel te nemen
 Ouder van persoon met autisme (niet in begeleiding of op wachtlijst):
Naam en rijksregisternummer van de persoon met autisme
 Indien in begeleiding / op de wachtlijst:
Naam en leeftijd van de persoon met autisme
 Andere geïnteresseerde(n)

LOCATIE
Tanderuis vzw
Brusselsesteenweg 375A
9090 Melle
Parking is voorzien

Hopelijk ben je erbij!
Gerlinda Van Campenhout & Caroline Claeys

WAT IS KINDERWERKING?
Thuisbegeleiding kinderwerking wil een samenwerkingsverband aangaan met de
ouders om hen zelfstandiger te maken in de specifieke opvoeding van hun kind met
autisme. Onder begeleiding van de thuisbegeleider leren ouders gericht te
observeren en wordt op basis van de mogelijkheden en beperktheden van het kind
én rekening houdend met het autisme, gezocht naar een gepaste manier van
omgaan om het kind verder te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.
WAT?
Thuisbegeleiding kinderwerking biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met
een kind met autisme tot de kalenderleeftijd van 12 jaar. De begeleiding vindt
hoofdzakelijk plaats in het vertrouwde thuismilieu maar indien noodzakelijk kan het
ook doorgaan in een ander opvoedingsmilieu. De thuisbegeleiders binnen de
kinderwerking werken vooral met de ouders samen om hen te ondersteunen in de
specifieke opvoeding van hun kind, om samen met hen een geschikte opvang,
behandeling of gepast onderwijs te vinden. De ouders worden begeleid in het
samenwerken met andere partners in het netwerk. Daarnaast kan er ook meer
kindgericht gewerkt worden door vb. individuele werkmomenten met het kind zelf te
organiseren. Verder kan er op vraag ook aandacht gaan naar de broers en zussen.
Het thuisbegeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit
orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders en paramedici.
VOOR WIE?
Thuisbegeleiding kinderwerking richt zich tot gezinnen uit de provincie OostVlaanderen met een kind met autisme van 5 tot 11 jaar.
HOE?
Ouders kunnen telefonisch aanmelden op donderdagvoormiddag op de
aanmeldingslijn (09/339 15 76), waarna een intakegesprek plaatsvindt.
Thuisbegeleiding kan starten indien er vooraf een duidelijke diagnose werd gesteld.
Bij het begin van de begeleiding wordt een protocol van begeleiding opgemaakt en
worden de doelstellingen van de begeleiding in een individueel
dienstverleningsovereenkomst opgenomen. De frequentie en duur worden bepaald
door de module die gekozen wordt. Een zekere wachttijd voor opstart dient in acht
genomen te worden.
BETALING?
De bijdrage van de ouders bedraagt € 5,07 per thuisbegeleidingssessie. Per
kwartaal ontvangen de ouders een vraag tot betaling.

