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Terugblik op het boekpodium bij uitgeverij Garant  24 oktober 2012: 
 

Op 24 oktober werd in Antwerpen, bij onze uitgeverij Garant, een boekenpodium gehouden, met in 
de hoofdrol: Prikkels in de groep! 

Onderwerpen: uitleg over het boek en gebruiken van het stappenplan. De aanwezige bezoekers 
waren erg betrokken en stelden goede vragen. Er was ook een verslaggeefster van het maandblad 
‘Klik’ aanwezig. Een artikel over de avond mogen we in het voorjaar van 2013 in de Klik verwachten. 

Op onderstaande foto is Ingrid aan het presenteren...benieuwd naar de andere fotootjes van het 
Boekpodium..zie http://www.prikkelsindegroep.nl/page/4/# 

 

 

http://www.prikkelsindegroep.nl/
http://www.prikkelsindegroep.nl/page/4/


Workshops: 

De afgelopen maanden hebben we regelmatig de  workshop "Samenwerken aan een sensorisch 
waardevolle omgeving" gegeven. Voor ons was het telkens een feestje om op deze manier de 
interactie te zoeken met mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.  

In het nieuwe jaar geven we deze workshop op 21 januari, 25 februari en op 18 maart. Je kunt je 
voor de eerste niet meer aanmelden, die ziet vol. Op 25 februari hebben we nog 4 plaatsjes vrij en 
op 18 maart nog voldoende...dus heb je interesse? Volg deze link voor meer info en aanmelding: 

http://www.prikkelsindegroep.nl/workshopslezin/aanmelden-workshop/ 

 
Naast de workshops die we zelf organiseren geven we ook workshops op locatie. Omdat we alledrie 
overdag werken via onze werkgevers gaat onze voorkeur uit naar avonden. De eerste 
bijeenkomsten staan al gepland. Leuk! we gaan ons best doen om er inspirende bijeenkomsten van 
te maken. Voor meer info voor een workshop op Locatie zie:  

http://www.prikkelsindegroep.nl/workshopslezin/workshop-op-locatie/ 

In het voorjaar van 2013 verwachten we dat we naast de workshop "Samenwerken aan een 
sensorisch waardevolle omgeving" ook een workshop "De begeleider als prikkelbron" gaan 
aanbieden!. De try-outs zijn inmiddels gegeven en doordat deze over jezelf als begeleider gaan zit 
deze workshop boordevol interactie en herkenning. Deze workshop zal aangekondigd worden via 
onze site..dus houd onze site in de gaten.  

Wist je dat je bij elk nieuw bericht op de site een notification in je mailbox kunt ontvangen wanneer je 
je inschrijft via onze site? Op die manier ben je als eerste op de hoogte van alle nieuwtjes rondom 
Prikkels in de groep! 

 

Samenwerking Prikkels in de groep! en Anders Kijken naar Kinderen: 

Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel....en daarom gaan wij in het voorjaar van 2013 
samenwerken met Anders Kijken naar Kinderen om een 4 daagse module voor groepsleiding en 
leerkrachten te geven.  

We hebben het eerste overleg met Miriam Hufen inmiddels gehad en wij zijn er van overtuigd dat het 
een hele leuke, leerzame module gaat worden. Houd onze website rond januari in de gaten voor 
meer informatie… 
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Artikel Zorg Primair: 

Op zaterdag 10 november verscheen het artikel: Prikkels in de Groep! in Zorg Primair. In dit artikel 
wordt ingegaan op hoe je een sensorisch waardevolle omgeving kunt creëren in de klas. 

Wij geloven dat met de implementatie van Passend Onderwijs en de vraag hoe je als leerkracht op 
een goede manier begeleiding kunt geven aan alle kinderen uit de groep, hoe verschillend ze ook 
zijn, een sensorisch waardevolle omgeving een uitgangspunt is. 

 

 Artikel Zorg Primair 

 

Zorg Primair is een Vaktijdschrift voor onderwijsgevenden in en opleiders in het primair onderwijs dat 
wordt uitgegeven door de onderwijsbond CNV. 
Klik hier voor de LinkedIn groep van Zorg Primair 

 

Pinterest: 

Prikkels in de groep! is actief op Pinterest. 
Maar wat is dit nu eigenlijk? 

Pinterest is een soort van digitaal prikbord. De gebruikers kunnen plaatjes (pins genaamd) op 
prikborden (pinboards) plakken. Zo kun je prikborden maken over elk favoriet onderwerp. Deze 
plaatjes kun je weer delen met je vrienden. Zij kunnen jouw pins leuk vinden (like) en op hun eigen 
boards pinnen (repin). 

Inmiddels heeft Prikkels in de groep! 4 borden: 

 Prikkels in de groep! 
 Sensorisch waardevolle hulpmiddelen 

 Sensorische activiteiten 

 Iedereen reageert anders op prikkels…. 

Neem vooral een kijkje..het is echt erg leuk!! 

We zullen ons best blijven doen om regelmatig onze borden aan te vullen. Dus heb je een leuke foto 
gezien op internet? Of heb je zelf een leuke foto van een sensorische activiteit? Laat het ons weten 
via info@prikkelsindegroep.nl  

tot ziens op Pinterest 
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Recensie: 

We zijn natuurlijk altijd benieuwd naar reacties op ons boek! Heb je ons boek gelezen en wil je een 
korte recensie schrijven..stuur een mailtje naar info@prikkelsindegroep.nl 

We sturen je dan een vragenlijstje en je recensie zal (evt. anoniem) op onze site worden geplaatst.  
Binnenkort zie je hier de eerste recensies al verschijnen. 

 

Filmpjes: 

Wanneer we een leuk filmje tegenkomen dat past bij ons boek, plaatsen we dit graag op onze site.  
De filmpjes zijn nog allemaal te bekijken via: 

http://www.prikkelsindegroep.nl/category/informatief/filmpjes/ 

We merken dat er veel behoefte is aan dit soort filmpjes doordat deze veel gedeeld worden via 
social media. Dank hiervoor..en blijf dit vooral doen..op deze manier worden steeds meer mensen 
zich bewust van sensorische problemen.  

Heb je nog een mooi filmpje? Je mag het sturen naar info@prikkelsindegroep.nl dan plaatsen we het 
graag op onze site! 

 

 
 

Volg ons ook op: 

Naast de nieuwsbrief en onze site zijn we ook op andere social media te vinden. Dus ben je actief op 
onderstaande media, zoek ons dan op. Leuk! 

Facebook: www.facebook.com/prikkelsindegroep 

Twitter: https://twitter.com/prikkelsingroep 

Pinterest: http://pinterest.com/prikkels/ 
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Terugblik 2012: 

Nu we aan het eind van 2012 zijn gekomen is het tijd voor een korte terugblik. 

Aan het begin van 2012 waren we nog druk bezig met de laatste teksten; het verwerken van 
feedback, de laatste puntjes op de i zetten en het zoeken naar een passende  titel voor ons boek! 

 
Op 4 juni was het dan zover...na ruim anderhalf jaar schrijven konden we Prikkels in de groep! 
eindelijk vasthouden tijdens de door Fontys Oso georganiseerde "Inservice Autisme". Een heel mooi 
moment.  
En op 22 juni mochten we het boek officieel presenteren in een goed gevulde zaal met familie, 
vrienden, collega's en andere geinteresseerden. Vanaf dat moment lag ons boek ook in veel 
(web)winkels.   

Een nieuwe fase brak aan.. 

Workshops, artikelen, website, social media en netwerken...op deze manier probeerden we om 
zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met een  sensorisch waardevolle omgeving.  

We blikken tevreden terug op 2012..en gaan met hetzelfde enthousiasme in 2013 door! 

 

Kerstwens 

  

De schrijvers van ' Prikkels in de groep!' 
wensen je fijne feestdagen toe  

in een sensorisch waardevolle omgeving! 

We zijn blij met het uitkomen van ons boek in 
2012, en kijken vol inspiratie uit naar 2013... 

  

Robert, Ingrid en Sandra 

 



 


