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Steunpunt Autisme Twente e.o.
en consultatie
U heeft vragen

Uw leerling laat tijdens de lessen en de vrije momenten opvallend en zorgelijk gedrag zien. Dit gedrag is met de ouders besproken en in het ‘zorgoverleg’ van de school ingebracht.
Desondanks zijn er geen oplossingen gevonden.
Het wil maar niet lukken om de schooldag voor
deze leerling goed te laten verlopen.
Een van de oorzaken kan een stoornis in het autistisch spectrum zijn. Wellicht bestaat er een vermoeden of is er al een diagnose gesteld van deze
stoornis.
In deze gevallen is het mogelijk gebruik te maken
van het Steunpunt Autisme Twente e.o. Samen
met u en de ouders wordt er gekeken wat nu
opvallend gedrag is en op welke manier hier het
beste mee omgegaan kan worden.

Oplossingen zoeken

De oplossingen zijn vaak simpel en de resultaten
groot. Dankzij simpele aanwijzingen kan de
communicatie tussen u en de leerling verbeteren.
Het inzetten van eenvoudige hulpmiddelen biedt
de leerling meer overzicht bij zijn werk en zorgt
voor meer structuur. Als een leerling minder op
zijn tenen loopt wordt het plezier in school voor
hem groter. Overige aanpassingen die gemaakt
kunnen worden hebben o.a. betrekking op de
pauzes, de creatieve vakken en het verloop van
de gymlessen.

Aanmelden

Aanmelden voor een consultatie kan als volgt:
1 U vult een aanmeldformulier in (te downloaden
op www.steunpuntautismetwente.nl)
2 Na ontvangst van het formulier maken wij met
u een afspraak voor een observatie en een
gesprek op school. Tijdens dit gesprek kunnen
direct betrokkenen aanwezig zijn zoals;
leerkracht, docent, ouders, intern begeleider,
mentor of zorgcoördinator.
3 Vervolgens maken wij een verslag, waarin wij
handelingsgerichte adviezen verwerken.

Voorbeelden van opvallend
gedrag zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

niet kunnen plannen en
organiseren
de weg op school niet
kunnen vinden
niet kunnen reflecteren
niet weten hoe er met
vrije momenten
omgegaan wordt
altijd als laatste reageren
pedant overkomen
niet willen aankijken
te dicht bij de leerkracht
komen

Kosten

De hierboven genoemde consultatiebeschrijving is
geheel kosteloos. Wilt u een extra observatie of
gesprek dan zijn wij genoodzaakt hiervoor € 80,per uur in rekening te brengen.

Meer informatie?

Voor meer algemene informatie of het cursusaanbod, bekijk ook de desbetreffende folder of onze
website: www.steunpuntautismetwente.nl

