Nieuws Ouderraad Horison
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Ouderraad van Horison! Het is de bedoeling dat
we 1 of 2x per jaar wat van ons laten horen en vertellen waar we mee bezig zijn.

Hoe het begon…
Anneke Groot had al enige tijd de wens om een Ouderraad van Horison op te zetten.
Om samen met ouders na te denken over hoe we de verbinding tussen ouders/
verzorgers onderling kunnen vergroten, nadat ze CSL (Contactgericht Spelen en
Leren) hebben leren kennen en ermee aan de slag zijn gegaan.
Ieder van jullie heeft waarschijnlijk wel één of meer cursussen gevolgd, een lezing of
studiedag meegemaakt of thuisbegeleiding of coaching mogen ervaren. Wie hierbij
was, heeft de ondersteunende en zeker ook de verbindende kracht hiervan ervaren.
Je gaat naar huis en neemt dat enthousiaste gevoel van kracht en verbinding met je
mee! Yes!! Wat zou het heerlijk zijn om dat gevoel te kunnen blijven delen met
andere ouders.
Toch is er door de jaren heen niet automatisch een netwerk van ouders van Horison
ontstaan. Waarschijnlijk speelt de grote zelfstandigheid van CSL-ouders hier een rol
(we zijn door de wol geverfd!), maar ook het ontbreken van de mogelijkheid om
elkaar te vinden.
Drie ouders zijn met Anneke koffie gaan drinken (supergezellig!) en zo ontstond de
Ouderraad. Al pratend over onze eigen levens en ervaringen, komen ideeën naar
boven en bedenken we welke acties we gaan ondernemen om meer verbinding tussen
ouders mogelijk te maken.

Wat doet de Ouderraad?
Ons eerste project werd het oprichten van De Ontmoetingsplaats.
De Ontmoetingsplaats is een nieuw digitaal platform, speciaal voor de
ouders/verzorgers van Horison. Dat zijn ouders die een cursus CSL bij
Horison gevolgd hebben en CSL een warm hart toedragen. We hebben de
Ontmoetingsplaats opgezet zodat ouders uit het hele land elkaar kunnen
ontmoeten, kracht kunnen geven, en die enorme berg aan kennis en
ervaring die jullie hebben, kunnen delen.
Het platform is opgezet in Workplace, een besloten onderdeel van
Facebook. We hebben voor deze omgeving gekozen, omdat het een plek is
waar mensen enkel op uitnodiging
van de beheerder kunnen komen. Op
die manier is het een veilige omgeving
waar je vragen kunt stellen, jezelf kan
uiten en informatie met anderen kunt
delen. De spelers hebben hun eigen
(professionals-) platform, genaamd
‘De Werkplaats’. Een klein gedeelte
van deze beide platforms delen we
met elkaar: de regiogroepen.
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Wie zijn we?

Erny Dozeman

Ik heb een dochter
Ela (18) en een zoon
Cem (15). Sinds
2011 hebben we een
CSL-programma
voor Cem. In eerste
instantie naast
dagbesteding.
Omdat de
begeleiding thuis zo
goed ging zijn we in
2015 overgegaan
naar een full-time
thuisprogramma.

Wide van der
Kooij

Getrouwd met
Arnoud en moeder
van twee kinderen:
Aegidius (15) en
Leonore (10).
Aegidius heeft
autisme en is een
prachtig mens. Hij
gaat naar een ZMLschool en heeft thuis
een CSLprogramma.

In deze groepen kun je verbinding maken met andere ouders/verzorgers
en spelers in jouw regio.
Wil je meedoen met de Ontmoetingsplaats? Stuur dan een mail naar
wide@oudersvanhorison.nl
Sandra Overbeek

Landelijke dag Horison
In september 2019 hebben we samen met Horison de landelijke dag in Hilversum
georganiseerd. Nadenken over het programma, sprekers uitnodigen, de boel helpen
versieren en weer opruimen. Het werd een fijne dag met inspirerende woorden van
Anneke, goede gesprekken, warm samenzijn en geweldige workshops.
Nu zijn we begonnen aan de voorbereiding voor de landelijke dag van 2020! We
hopen dat het een dag wordt waarop we elkaar in levenden lijve kunnen ontmoeten,
maar in verband met het onduidelijke verloop van het corona-virus zijn we ook druk
bezig met het bedenken van een online dagprogramma, mocht het nodig zijn. Hoe
dan ook gaan we weer ons best doen om er een prachtige dag van te maken. Hierbij
de datum, zodat je hem alvast in je agenda kunt zetten:

zaterdag 19 september 2020

Woont samen met
man Sivard en hun
twee zoons Viggo
(12) en Jarno (10)
in Bilthoven. Viggo is
een lief kind met
(klassiek) autisme.
Hij houdt van
bouwen, tekenen en
krijten, schrijven en
spelletjes spelen, o.a.
met zijn CSL-spelers.
Hij gaat naar
praktijkonderwijs.

Het programma en de tijden van de dag volgen later. De locatie is weer Hilversum,
of je eigen huiskamer, mochten we de dag online aanbieden.

Het tweede project van de ouderraad wordt het Maatjesproject.
Gedurende de ruim 20 jaar dat CSL in Nederland bestaat, zijn er heel wat
ouders/verzorgers die waardevolle kennis en ervaring hebben opgebouwd.
En iedere ouder die zich hierin herkent, weet ook hoe hij of zij die weg
vaak alleen of met weinigen gegaan is. Het was een hele zoektocht om hier
te komen. Hoe heerlijk zou het zijn als je een ouder/verzorger bent die net
begint met CSL en je kan met je vragen terecht bij iemand die al vele
routes en struikelblokken kent? Wij denken dat het een verademing kan
zijn om bij gelijkgestemden terecht te kunnen voor advies of steun.
Binnenkort gaan we op zoek naar ouders die ervaring hebben met CSL
en ruimte voelen om dat te delen met ‘nieuwe’ ouders. Dat kan in de
vorm van mailcontact, één of meerdere gesprekken of een andere vorm
van contact, zo licht of intensief als je zelf fijn vindt. Als je dit leest en
meteen denkt: “ja, dat wil ik doen!”, dan kan je een mail sturen naar
erny@oudersvanhorison.nl en je opgeven. De verbinding met ‘nieuwe’
ouders wordt vervolgens gelegd door Horison.

Meedoen aan de OR
We overleggen ongeveer 6x per jaar, afwisselend ‘in real life’ of via Skype. Tussen de
overleggen door werken we aan de acties die we besproken hebben. En dat wel
binnen de grenzen van onze eigen mogelijkheden, want we hebben elk onze eigen
gevulde levens met onze kinderen en geliefden.
We zijn nog op zoek naar een vijfde lid om de ouderraad compleet te maken!
Vind jij het leuk om mee te denken over de verbinding tussen ouders? Geef je dan
op bij erny@oudersvanhorsion.nl en we nemen contact met je op. Je bent zeer
welkom!
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Anneke Groot

Getrouwd met André
en moeder van Lydia
(37), Max (28) en
Onno (26). Onno
heeft autisme, is
origineel, lief en
verbindend. Hij
werkt in een
lunchroom en we
spelen graag samen
spellen.
Heb je vragen over
de Ouderraad of
ideeën die je graag
wilt delen? Stuur
dan een berichtje
naar wide@
oudersvanhorsion.nl.
Als je lid bent van de
Ontmoetingsplaats,
kun je een
chatbericht sturen
naar Erny, Wide,
Sandra of Anneke.

