Deze nieuwsbrief kun je ook in je browser bekijken

Bekijk in je browser

PADEN NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020
We gaan weer aan de slag na de zomer. In de corona tijd zijn er nieuwe kansen
ontstaan en hebben we interessante ontwikkelingen doorgemaakt. Naast livecursussen hebben we nu ook een online-aanbod. We hopen jullie te zien en te
horen.

PADEN TRAININGSDAG
Op 1 oktober is er een online PADEN-trainingsdag voor jeugdzorgprofessionals.
Op deze dag leer je over de onderliggende problemen van autisme en ad(h)d:
hoe prikkelverwerking, dyspraxie en executieve functies met elkaar te maken
hebben. Je krijgt informatie, een observatielijst en handvatten om op een
diepgaande en samenhangende manier met deze kinderen om te kunnen
gaan.
De training is geaccrediteerd voor 9 SKJ punten. Er is een voorbundel en een
opdracht achteraf. De prijs van de online-training is aangepast. Je betaalt nog
slechts 190,-.
Schrijf je snel in; we kijken naar je uit!

CURSUSSEN CONTACTGERICHT SPELEN EN LEREN
Als de PADEN trainingsdag je heeft
aangesproken en je wilt meer
handvatten om vanuit deze optiek te
begeleiden, kun je deelnemen aan
onze CSL-cursussen. Daar leer je
handen en voeten te geven aan een
aanpak op maat voor deze kinderen
(zie hieronder).
Ook als je ouders kent die belangstelling hebben voor de PADEN benadering, dan
kun je die doorverwijzen naar onze CSL-cursussen. Deel 1 komt overeen met de
PADEN-trainingsdag.
We hebben de cursussen Contactgericht Spelen en Leren zowel live als online.
Live is er een module 1 op 5-6-7 november in Zwolle. De cursussen online zijn op
vrijdagochtend van 10 tot 1 uur en op dinsdagmiddag van 12 tot 3 uur.

Dus, Doe mee, en stuur deze mail
door naar de mensen die je ook
CSL gunt!
Warme groet, Anneke Groot

Schrijf je in

Stichting Horison
Je ontvangt deze e-mail omdat je
toestemming hebt gegeven om in ons
adressenbestand te staan.
Afmelden

