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En nu naar het Voortgezet Onderwijs!
Er zijn acht bijeenkomsten van 1 ½ uur
Toelichting

6 bijeenkomsten voor kinderen, waarvan 2 bijeenkomsten met de
ouders, en 1 bijeenkomst met de mentor. Daarnaast zijn er 2 aparte

Cursus voor kinderen met een autismespectrum stoornis om

bijeenkomsten voor de ouders, tijdens deze bijeenkomsten wordt o.a.

voorbereid te zijn op de nieuwe school voor voortgezet onderwijs.

informatie gegeven over autisme en puberteit. De bijeenkomsten voor
de kinderen zijn op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Voor wie?
Voor kinderen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders die

De 2 aparte bijeenkomsten voor de ouders (zonder de kinderen) zijn op
woensdagavond van 19.00 -20.30 uur.

volgend schooljaar te maken krijgen met een start op het voortgezet
onderwijs.

Inhoud en doel
In deze cursus komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken
hebben met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Er zal
informatie gegeven worden over het voortgezet onderwijs, er worden
tips gegeven over het maken en plannen van huiswerk. Ook zal er
aandacht zijn voor sociale vaardigheden zoals kennismaken, jezelf
voorstellen, omgang met klasgenoten. De mentor zal een bijeenkomst
worden uitgenodigd.

Voor het uitwisselen van informatie en het delen van ervaringen zal
veel tijd worden ingeruimd.

Praktisch
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. De eerste bijeenkomst is
eind mei/ begin juni en de laatste bijeenkomst is half november.

Informatie
Voor meer informatie en/of aanmelden voor de cursus kunt u contact
opnemen met:
•

Sarr en vragen naar Cindy Koek of Anja van Rijswijk,

•

telefoonnummer 088-3581616

Aanmelden
Voor het volgen van de cursus dient uw kind aangemeld en
ingeschreven te zijn bij de Sarr.

Voor aanmelding bij de Sarr hebben we de volgende stukken nodig:
•

een volledig ingevuld aanmeldingsformulier ( zie www.sarr.nl)

•

verwijsbrief van een arts

•

rapportage betreffende diagnostiek

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek.
Sarr is onderdeel van Lucertis
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