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Opvoeden van een jong kind met een vorm van autisme is ingewikkeld, omdat
deze kinderen anders reageren op de dagelijkse dingen en de ‘gewone’
opvoeding. Als ouder komt u voor talloze vragen en dilemma’s te staan.
De kleine Plantage heeft ruime ervaring in het behandelen van kinderen met een
vorm van autisme. Vanuit deze ervaring kunnen wij u goed ondersteunen.
Een kind met een vorm van autisme ervaart de wereld om hem of haar heen
anders en vindt het lastig om de wereld waarin wij leven te begrijpen. In de
kinderopvang of het onderwijs dreigen deze kinderen vast te lopen, omdat ze op
een andere manier communiceren en informatie verwerken én een andere
aanpak nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Een stoornis als autisme is
niet te genezen, maar door goede begeleiding en behandeling kunnen u en uw
kind vaardigheden leren zodat de klachten verminderen.

HOE WERKT DE KLEINE PLANTAGE?
Bij de start spreken we samen met u af hoe we de behandeling op De kleine
Plantage en thuis vorm gaan geven en voor welke periode.
In de behandelgroep voor kinderen met autisme wordt een rustige, voorspelbare
aanpak geboden. Er is een vast dagprogramma, duidelijke regels, aangepaste
communicatie, visuele ondersteuning door middel van pictogrammen en weinig
afleiding in de directe omgeving van uw kind.
Indien nodig kan er verdere diagnostiek plaatsvinden door diverse onderzoeken
en vragenlijsten.
Er is begrip voor het bijzondere gedrag van uw kind en we werken aan het
opdoen van succeservaringen. Plezier in leren is erg belangrijk. Op onze locatie
werken leerkrachten van de Piloot (speciaal onderwijs) zodat er in alle groepen
onderwijs wordt geboden.

ONDERSTEUNING AAN OUDERS
U bent de ouder van een bijzonder kind. Het verdriet, onbegrip vanuit uw
omgeving en de toekomst zijn thema’s die in de individuele gesprekken aan de
orde komen. Kinderen met autisme laten in verschillende situaties ander gedrag
zien. Om dat duidelijk te krijgen maken we gebruik van video-opnames en
huisbezoeken.
Aanvullend is er de mogelijkheid voor het volgen van een gespreksgroep of
oudercursus die speciaal gericht is op de opvoeding van deze bijzondere
kinderen.
Aan het einde van de behandeling heeft uw kind vaardigheden opgedaan om in
een vorm van dagbesteding of onderwijs verder te kunnen en heeft u
handvatten om de opvoeding zelf verder vorm te geven.

