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Bijeenkomst 2: Hoe kies ik een school die bij
de ondersteuningsbehoefte van mijn kind past?

Wij zijn een nieuw regionaal platform voor
ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis in gedrag en/of leren.(zoals adhd,
autisme, dyslexie, verstandelijke beperking
etc.) De regio waarin wij werken is
Oudewater, Montfoort, Woerden, De Ronde
Venen en Stichtse Vecht.
Wij zijn actief in regionale belangenbehartiging voor passend onderwijs,
Jeugdzorg en awbz-begeleiding. In de nieuwe
ontwikkelingen is het van belang dat ouders
versterkt worden met
ervaringen van andere
ouders en kennis, zodat
de eigen kracht groeit.
Aan de eerste vragen die
wij binnen kregen van
ouders zagen wij een
behoefte naar het
uitwisselen van ervaring
en kennis over de
overgang van basis naar
voortgezet onderwijs.
Daarom starten we een
gespreksgroep.

Gespreksgroep

Bijeenkomst 3: In gesprek met de nieuwe
school.
Bijeenkomst 4: Hoe kan ik als ouder mijn kind
goed ondersteunen en voorbereiden op de
nieuwe school?
Bijeenkomst 5: De eerste weken zitten erop,
hoe gaat het en welke vragen zijn er nog?
Iedere bijeenkomst bestaat uit een gedeelte
waarin we uw kennis versterken, ervaringen
delen en ruimte voor vragen. De bijeenkomsten worden verspreid over een heel jaar.

Gespreksleider
De gespreksleider van deze bijeenkomsten is
Nely Sieffers. Zij is autisme ervaringsdeskundige en heeft drie kinderen in het
voortgezet onderwijs waardoor zij vanuit haar
ervaringen kan delen. Nely is actief voor de
landelijke werkgroep: Passend Onderwijs van
de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
en initiator van UW Ouderplatform.

Aanmelden

De oudergespreksgroep bestaat uit 5
bijeenkomsten waarin we de volgende
thema’s bespreken:
Bijeenkomst 1: Passend onderwijs wat is dat
en welke gevolgen heeft dit voor mijn kind?

Aanmelden kan tot uiterlijk 8 juli 2013.
Daarna krijgt u van ons een mail waarin we de
data prikken voor de bijeenkomsten. Heeft u
vragen of wilt u aanmelden dan kan u mailen
naar info@uwouderplatform.nl

Ouders staan samen sterk voor jeugd, onderwijs en gezin in de regio Utrecht-West
Website: www.uwouderplatform.nl
Email: info@uwouderplatform.nl

