Workshop: Prikkels

in de groep!

Bijzonderheden in de sensorische informatieverwerking vragen om afgestemde
begeleidingsstijl, activiteiten en omgeving.
Leerkrachten, begeleiders en ouders zijn zich er niet altijd bewust van dat de oorzaak van opvallend
of storend gedrag bij kinderen kan liggen in de wijze waarop het kind de prikkels uit zijn leer/leefomgeving weet te verwerken. Ieder mens ontvangt de hele dag door informatie vanuit zijn of
haar zintuigen. Met name kinderen in het speciaal onderwijs of in de jeugdhulpverlening hebben
moeite om deze zintuiglijke informatie te verwerken. Dan is sprake van bijzonderheden in de
sensorische informatieverwerking (SI). Hoe beter de mensen in de
directe omgeving van zo’n kind weten dat kinderen voor de ene
prikkel overgevoelig en voor een andere prikkel ondergevoelig
kunnen zijn, hoe beter zij in hun begeleiding kunnen afstemmen
op het opvallende gedrag. Dit geldt nog in sterkere mate voor
kinderen met een verstandelijke beperkingin combinatie met
autisme of AD(H)D. Zij kunnen vaak moeilijk verwoorden waar ze
behoefte aan hebben of van welke prikkels ze last hebben.
Adequaat reageren op en vervolgens goed omgaan met kinderen
die er niet in slagen de vele prikkels die op een dag op hen
afkomen te verwerken, betekent een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van deze kinderen.
Op maandag 10 juni 2013 organiseren we een workshop Prikkels in de groep!
Tijdens de workshop wordt ingegaan op welke sensorische problemen kinderen bij het functioneren
in een groep ondervinden. En je weet waar je rekening mee kunt houden bij het creëren vaneen
sensorisch waardevolle omgeving in je groep. Er zal voldoende gelegenheid tot interactie zijn.
De workshops beginnen om 20.00uur en eindigen om 22.00uur op de volgende locatie te Strijp-S:
Creative-S, Torenallee 32-04(5e verdieping), 5617 BD Eindhoven.
De kosten voor een workshop bedragen 15 euro welke ter plekke moeten worden voldaan.
Wil je een plekje reserveren voor de workshop meld je dan aan via info@prikkelsindegroep.nl. Neem
vooraf even een kijkje op de site of de workshop van u keuze nog niet vol is.
www.prikkelsindegroep.nl
Tijdens de workshop is er de mogelijkheid om het boek te kopen.
Prikkels in de groep! Samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving voor kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking
(Sandra Stultiens- Houben, Robert de Hoog en Ingrid van der Heijden, 2012) is een uitgave van
Garant. Het is deel 30 in de Fontys OSO-reeks. 171 pag. Prijs € 21,00.
ISBN 978-90-441-2939-7.

