PROGRAMMA INFODAG

TOS
Jong en Slechthorend of

Programma
Informatiedag

Zaterdag 5 november vindt op de school Auris Fortaal in Utrecht weer
de Infodag over TOS en slechthorendheid plaats. Daan Hermans van
Kentalis verzorgt de Hoofdlezing over hersenfuncties voor planning
en gedrag. In Hoormij Magazine lees je er meer over. Hier vind je alle
workshops voor ouders.

A

Plezier in (inter) actief
communiceren

Voor ouders van TOS- en SH-kinderen

Bij de NSDSK staat plezier in communiceren met jonge slechthorende kinderen en
kinderen met TOS voorop. In de workshop worden tips gegeven om de interactie te stimuleren en om woorden die
betrekking hebben op emoties, gevoelens
en gedachten toe te passen in dagelijkse
situaties.
Door Evelien Dirks en Hanneke Emmerik,
NSDSK

B

Het taalbrein van kleuters
met TOS

Voor ouders van TOS-kinderen

Hersenonderzoek kan steeds meer informatie geven over de verwerking van taal
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bij een kind met TOS. Een uniek Nederlands onderzoek op dit gebied laat bijzondere resultaten zien. Dit kan wellicht
bijdragen aan een betere diagnostiek en
aan een meer individueel toegespitst
behandelplan.
Door Petra van Alphen, Kentalis

C

Innerlijke taal van
kinderen met een TOS

Voor ouders van TOS-kinderen

Innerlijke taal is de taal waarmee we in
ons hoofd denken, voelen en handelen.
De woorden in je hoofd helpen om je
eigen gedrag te sturen en je gedachten te
ordenen. Praktische tips voor de dagelijks activiteiten.
Door Rosanne Evers en Lara Beers,
Kentalis
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D

Ontwikkelingen met
Passend Onderwijs

Voor ouders van TOS-kinderen en SH-kinderen

Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat
loopt goed, wat kan beter, wat moét
beter? Hoe is de inspraak van ouders
geregeld, in het regulier onderwijs en bij
de instellingen van Cluster 2? Welke verantwoordelijkheden liggen bij wie? Wat
kun je doen als je het samen niet eens
kunt worden?
Door Gerda Egtberts, Siméa

E

VN-verdrag en de relatie
met onderwijs

Voor ouders van TOS- en SH-kinderen

De Eerste Kamer stemde op 12 april
2016 in met het ‘VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap’.
Dit VN-verdrag is ook van toepassing op
onderwijs. Mee kunnen doen op een
reguliere school moet echt mogelijk
gemaakt worden. Wat heeft het verdrag
te bieden voor kinderen met een auditieve beperking en kinderen met TOS?
Door Gepke Boezaard, Ieder(In)

F

Hoorhulpmiddelen thuis,
op school en in de vrije tijd

Voor ouders van SH-kinderen

Hoe kun je hoorhulpmiddelen (hoortoestel, solo-apparatuur, ringleiding, weken waarschuwingsapparatuur) optimaal
gebruiken? Diverse apparatuur is aanwezig om zelf te proberen. Ook informatie
over de vergoedingsregelingen.
Door Karla van der Hoek, GGMD

G

Slechthorendheid,
nou en?

Voor ouders van SH-kinderen

Workshop over de ervaringen van de
30-jarige Ruud Punte, vanaf zijn geboorte
ernstig slechthorend aan beide oren.
Begon op het speciaal onderwijs en
rondde vier jaar geleden zijn universitaire opleiding af. De opvoeding, schooljaren, werk, opbouwen van vriendschap
en sport komen aan bod.

H

Opgroeien
met TOS

Voor ouders van TOS-kinderen

Maarten Kos, afgestudeerd als geschiedkundige, vertelt over zijn tijd op de Burgemeester De Wildeschool te Schagen
(cluster 2), over knelpunten en teleurstellingen, maar ook over kansen en mogelijkheden. Marianne van Duivenvoorde
was in die tijd op de De Wildeschool de
logopedist van Maarten.

I

Introductie SH-Jong door
enkele actieve leden

Voor ouders van SH-kinderen

Maak kennis met de activiteiten van
SH-Jong, het onderdeel van Stichting
Hoormij voor slechthorende jongeren
(12+).

J

SpraakSaam door enkele
actieve leden

oor ouders van TOS-kinderen

Maak kennis met SpraakSaam, de
vereniging van en voor jongeren met
TOS (12+) van Stichting Hoormij.
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