ook voor AUTISME
in het onderwijs
Autisme Belevings Circuit (ABC)
Mensen met autisme begeleiden, begint met autisme te begrijpen. Een circuit van praktische opdrachten doet je beleven
tegen welke muren mensen met autisme kunnen aanlopen. Het Autisme Belevings Circuit brengt je begrip en
autismevriendelijkheid.
Tien opdrachten in dit circuit brengen je in de gevoelswereld van autisme. Je begrijpt autisme beter als je zelf ervaart hoe
het is om informatie anders te verwerken. Hoe is het om vast te lopen, omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe voelt mislukken als teveel prikkels in een keer binnen komen? Hoeveel frustraties wellen op als je geen overzicht ziet?

Voorlichting aan de hand van “ASS het zo zit,…..!”
“ASS het zo zit,…..!” is een interactief voorlichtingsprogramma over leerlingen met een ASS. Tijdens deze voorlichting leer je
het gedrag, denken en voelen van een kind met autisme beter te begrijpen.
Als je meer zicht hebt op de oorzaken van het gedrag, snap je hoe een kind met autisme denkt en is het beter te begrijpen
waarom het kind met autisme bepaald gedrag vertoont.

Voorlichting aan de hand van Brain Blocks
BrainBlocks is een beeldend middel dat mensen met autisme helpt zichzelf beter te begrijpen in relatie tot anderen. Wat
werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme?
BrainBlocks kan ingezet worden bij onder andere een:
* Teamvoorlichting over ASS
* Ouderavond over ASS
* Psycho-educatie bij mensen met ASS
* Klassenvoorlichting over ASS in het algemeen of met betrekking tot een specifieke leerling

Voorlichting aan de klas
Steunpunt SO Fryslân verzorgt klassenvoorlichtingen op maat. In deze klassenvoorlichting maakt de klas kennis met
autisme in het algemeen en/of met het autisme van een klasgenoot.
Uitgangspunt vormt de gedachte dat iedere leerling anders is. Specifieke kenmerken van een leerling met autisme worden
bespreekbaar gemaakt. Dit kan leiden tot meer acceptatie en begrip van het gedrag.
Daarnaast ontstaan er meer mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de groep.
De kinderen krijgen èn bedenken samen handvatten en tips om beter met elkaar om te gaan.

Consultatie en observatie
Op school kunnen leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een vermoeden hiervan een specifieke zorg- of
hulpvraag hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van:
* het leren,
* het optimaliseren van leervoorwaarden,
* omgang met klasgenoten,
* etc.
Wanneer vanuit school behoefte is aan praktische handelingsadviezen kan men hiervoor terecht bij het Steunpunt SO
Fryslân. Wij bezoeken de school, observeren in de klas, geven advies en handreikingen om het functioneren van een
leerling met een ASS in de klas te verbeteren.

