
We kijken terug op een veelbewogen
jaar; er zijn nieuwe projecten van de
grond gekomen, onze combinatie van
online en live trainingen werkt goed en
de Landelijke Dag was een groot
succes. En, we hebben een nieuw 'Aan
de Horison'-blad over SPELEN. Het is als
kerstcadeau voor jullie te downloaden.
Fijne feestdagen.

Deze nieuwsbrief kun je ook in je browser bekijken Bekijk in je browser

NIEUWSBRIEF WINTER 2021

'AAN DE HORISON' OVER SPELEN

In het themanummer SPELEN komen
verschillende mensen aan het woord
over spelen. Het hoofdartikel over
CSL-spelen is de volledig herschreven
CSL-cursus deel 2. Daar omheen
staan bijzondere, slimme en leuke
speelervaringen en artikelen over
verschillende facetten van het
spelen. Download het hier!
Je kunt het nummer uitprinten en bewaren als informatie en inspiratie in je
boekenkast. Je kunt ook een papieren versie bestellen bij Horison voor 8,75. We
wensen je veel leesplezier en nog veel meer speelplezier.

CURSUSSEN CONTACTGERICHT SPELEN EN LEREN

De komende tijd blijven we cursussen zowel live (mits dat kan) als online
aanbieden. Wil je zelf  een keer de cursus herhalen? Ook dan ben je van harte
welkom! Zijn er mensen in je omgeving die je graag onze kennis over autisme
mee wilt geven, moedig ze aan naar onze cursussen te komen. Vertel het door
en schrijf  je in!

Bekijk de complete en actuele agenda op de website.

Cursus Datum Hoe

CSL- Deel 1 en 2
19, 20, 21 januari
2022

Live in Den Haag

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a307630643064397333
https://www.horison.nl/wp-content/uploads/2021/03/211007-AdH-2-Spelen-DW.pdf
mailto:secretariaat@horison.nl
https://www.horison.nl/form-view/2
https://www.horison.nl/#welkom-agenda


CSL-Deel 1 Autisme en
dyspraxie

Vrijdag 28-1, 4-2,
11-2

Online van 9.30 –
12.30 uur

CSL-Deel 2 Contact op
maat maken

Vrijdag 18-2, 25-2,
4-3

Online van 9.30 –
12.30 uur

CSL- Deel 1 en 2 1, 2, 3 februari 2022
Live in
Heerhugowaard

CSL-Deel 3 Afstemmen in
ontwikkeling

Maart 2022 Live

CSL-Deel 4 Programma
op maat

12 en 26 januari en
9 februari

Online van 9.15 –
12.15 uur

CSL-CURSUS DEEL 4 MET 50% KORTING !

Heb je een CSL-cursus gevolgd en wil
je er iets mee thuis, maar heb je deel
4 nog niet gedaan? Meld je dan snel
aan voor deel 4. Dan leer je alles over
het opzetten van het CSL-spelen,
precies op je eigen maat met de
handvatten om het liefdevol,
doelgericht en effectief te
organiseren. Nu nog voor half  geld!
Meld je aan.

Ook spelers zijn welkom. Zo werk je samen en dan ben je nog effectiever voor
je/het kind.

GROWING MINDS

In het voorjaar van 2022 geeft
Growing Minds Support Services een
cursus voor ouders en familieleden
van kinderen met autisme en
aanverwante problematiek. Maar
zeker ook voor hun begeleiders en de
professionals die met deze doelgroep
werken.

Ze bieden vier dagen cursus aan, in
twee blokken van twee dagen. Tussen de twee blokken is er een huisbezoek
dan wel online coaching, zodat er ook echt maatwerk geleverd wordt. Het hele
traject levert deskundigheid op en het vertrouwen in succesvol begeleiden van
deze kinderen en jongvolwassenen met autisme. Je leert op een positieve
manier in contact te komen met het kind, je leert de basisprincipes van het

https://www.horison.nl/form-view/2
https://growingmindssupport.nl/
https://growingmindssupport.nl/cursussen/


In 2022 gaat Anneke op een lange en
welverdiende vakantie in het voorjaar
en de zomer. Stichting Horison zal
ondertussen gewoon door blijven
draaien dankzij de inzet van een
aantal toegewijde mensen. Op de
achtergrond zijn we druk bezig om
Horison breder te dragen nu en ook in
de toekomst.

Op 15 f ebruari 2022 organiseert Logacom het
congres Allemaal Anders. Een nieuw congres
met aandacht voor neurodiversiteit, autisme,
ADHD en persoonlijkheid. De hoofdsprekers zijn:
Dr. Jeroen Dewinter, Anneke Groot en Dr. Sander
Begeer. Het congres vindt plaats in het
Postillion Convention Centre te Amsterdam,
maar is ook online te volgen. Lees meer op:
https://www.autismesymposium.n...

effectief aanleren van vaardigheden en verminderen van probleemgedrag. Je
leert hoe je dit kunt vertalen naar de praktijk 
De cursus wordt gegeven door Marjoleine Leliveld en Esther Sjouke.

Praktische info: 
2 keer 2-daagse cursus, vrijdag 25 en zaterdag 26 februari en vrijdag 22 en
zaterdag 23 april 2022 elke dag van 9u tot 16u
Locatie: hotel Lumen in Zwolle, 
Prijs: €850, voor iedere volgende persoon rond hetzelfde kind €750.

ANNEKE GAAT OP VAKANTIE

15 OKTOBER 2022 LANDELIJKE DAG

Zet het vast in je agenda. 15 oktober in Hilversum. Als je suggesties hebt voor
sprekers, laat het ons dan weten.

15 OKTOBER 2022 LANDELIJKE DAG

BOEK: NEUROSPECIALE KINDEREN BEGRIJPEN EN
BEGELEIDEN

Pas in 2021 uitgekomen en nu al breed

https://www.autismesymposium.nl/


Je ontvangt deze e-mail omdat je
toestemming hebt gegeven om in ons

adressenbestand te staan.

bekend in de wereld van autisme.
Koop het voor iedereen die op een
andere manier wil kijken naar autisme:
jezelf , je vrienden en familie, spelers,
betrokken leerkrachten of
zorgverleners, andere ouders met
kinderen met autisme.

Verkrijgbaar bij SWP of rechtstreeks bij
Horison. Bestel hier.

Een boek dat gaat over de problemen
die kinderen met autisme ervaren en
die van invloed zijn op hun gedrag.
Het gaat over prikkelverwerking,
lichaamsgevoel, dyspraxie en
executieve functies. Met hetzelfde
respect, dezelfde liefde en het
oprechte begrip geschreven als het
boek Houvast. Een boek dat

handvatten geeft die zowel diep doorwerken als heel praktisch zijn. En natuurlijk
weer met veel voorbeelden.

DOE MET ONS MEE

Ben je ouder, en wil je contact hebben
met andere CSL-ouders dan kun je lid
worden van de online CSL-
Ontmoetingsplaats. Neem contact
op met wide@oudersvanhorison.nl

Ben je CSL-speler, dan kun je lid
worden van de Spelers van Horison. Neem contact op met Casper:
spelersvanhorison@horison.nl

Is het CSL-spelen je beroep, dan kun je lid worden van CSL Werkplaats. Kijk op
www.horison.nl/CSLwerkplaats

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

https://www.horison.nl/form-view/8
mailto:wide@oudersvanhorison.nl
mailto:spelersvanhorison@horison.nl
http://www.horison.nl/CSLwerkplaats
https://www.horison.nl/form-view/2


Afmelden

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a307630643064397333
https://www.mailerlite.com/

