
NIEUWSBRIEF VAN HORISON      LENTE 2019 

In plaats van losse mails hebben we nu een frisse digitale nieuwsbrief, met het laatste 

nieuws vanuit Horison. Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar andere 

belangstellenden. 

LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG 28 SEPTEMBER 2019 

Kom, laten we elkaar ontmoeten in het echt! Horison organiseert op 28 september een 

dag om elkaar te zien en te spreken, inspiratie op te doen, te ontspannen en samen 

nieuwe dingen te ontdekken.  

Een dag voor ouders, familieleden en spelers die met de CSL-methode (Contactgericht 

Spelen en Leren) werken. En ook voor geïnteresseerde ouders, spelers, professionals, 

leerkrachten en anderen die graag meer over CSL en Horison te weten willen komen.  

 

Wij zijn al volop aan de slag om er een mooie, gezellige en uitdagende dag van te maken. 

Een dag gevuld met nieuwe informatie op het gebied van CSL, veel ruimte om ervaringen 

en kennis te delen en zeker ook om te ontspannen en plezier te beleven. Dat het 

interessant wordt kunnen we alvast verklappen. 

Schrijf het in je agenda, gun het jezelf en kom op 28 september in het Sint Annagebouw, 

in Hilversum. Meld je aan via secretariaat@horison.nl of via 

https://www.horison.nl/landelijke-dag/  

Heb je nog suggesties voor de dag, stuur dan een bericht naar secretariaat@horison.nl 

AGENDA CURSUSSEN VAN HORISON 

We hebben voor het najaar weer nieuwe cursussen gepland. Geef de data door aan 

belangstellenden.  Kom nog eens voor module 2, of herhaal een cursus die je al eerder 

deed voor half geld. Meld je aan via: https://www.horison.nl/cursus/ 

11, 12 en 13 september module 1 in Zwolle 

16, 17, 18 oktober module 1 in Amsterdam 

1 t/m 4 november Growing Minds 

20, 21 en 22 november module 2 in Amsterdam 

Studiedagen bij Fortior: 

4 juni: spanning en stress regulatie bij mensen met autisme.; door Anneke Groot en 

Janneke en Leonie als ervaringsdeskundigen. 

13 juni: workshop Autisme en attitude; door Anneke Groot 

12 oktober: Gestructureerd Leren door Anneke Groot en Ruben Chatlein 

14 november: Trainingsdag PADEN; open inschrijving 

AAN DE HORISON-BLAD WORDT THEMANUMMER 

Goed nieuws: onze prachtige kleurrijke papieren nieuwsbrief (Aan de Horison en vroeger 

het BerkKristal) gaat een andere vorm krijgen. Het worden ‘themanummers’. Daardoor 

worden ze meer informatief, beter leesbaar voor mensen buiten Horison en blijven ze 

voor langere tijd van waarde. 
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Onze nieuwsbrief is bijzonder, bestaat al meer dan 20 jaar en wordt gedragen door 

vrijwilligers. Nu gaan we er themanummers van maken, zodat ze van waarde blijven. 

Rondom het thema verzamelen we graag jullie input als ouders, spelers, kenners, 

ervaringsdeskundigen. Het eerstkomende nummer van juni gaat over ‘Growing Minds’ 

en het volgende nummer van oktober gaat over ‘De waarde van het spelen’. Heb je voor 

een van beide thema’s een mooie inbreng, schrijf dan naar redactie@horison.nl 

Iedereen die in ons bestand zit, ontvangt de digitale versie van de themanummers. Wij 

hopen dat jij hem dan weer doorstuurt, zodat de inhoud van Horison steeds meer 

zichtbaar wordt. Voor een papieren versie betaal je een klein bedrag per jaar. 

PADEN 

Er komt een trainingsdag van Horison voor 

jeugdzorgprofessionals; PADEN. Deze dag is 

geaccrediteerd voor SKJ. De besloten dag op 

28 mei is al vol! 14 november is open 

inschrijving. Stuur de professionals die bij je 

kind betrokken zijn of stuur je collega’s. Kijk op 

www.horison.nl/paden. 

PADEN staat voor wat wij binnen Horison en CSL weten over dyspraxie. De trainingsdag 

geeft uitgebreide informatie aan jeugdzorgprofessionals over prikkelverwerking, 

dyspraxie, executieve functies van wat wij neuro-speciale kinderen noemen (kinderen 

met ASS, ADHD, ADD, DCD). En, omdat we het daar binnen Horison unaniem over eens 

zijn: attitude speelt daarin een belangrijke rol! 

GROWING MINDS 

Growing Minds komt weer naar Nederland. Van 1 tot 4 november 2019 geeft Steven 

Wertz een cursus. Hij doet ook huisbezoeken voor gezinnen en organisaties die werken 

met Growing Minds. Heb je interesse; meldt je aan bij wendy@gioco.nu of kijk bij 

Growing Minds Support. http://www.growingmindssupport.nl/Cursussen.html 

Growing Minds is van grote waarde onder andere voor kinderen die moeite hebben om 

zelf tot gericht leren te komen, en voor kinderen die veel moeilijk verstaanbaar gedrag 

laten zien. Steven Wertz is een zeer toegewijde en deskundige persoon voor deze 

kinderen. Het is een voorrecht om (nu nog) gebruik te maken van zijn kennis en ervaring.  

Het komende themanummer gaat speciaal over Growing Minds. Heb je een Growing 

Minds programma, deel dan graag je ervaringen met ons in dit themanummer naar 

redactie@horison.nl 

INSPIRATIE: DE KRACHT VAN AUTISME 

“Mensen met autisme. Ik snap dat ze zich vaak niet welkom voelen in deze 

wereld, maar ik ben blij dat ze in mijn leven zijn” lees hier het hele artikel over 

de kracht van autisme van Anneke Groot. 
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