Workshop belevingsgericht gebaren
voor thuis of op je werk
Door:

Rylana van der Kruijs
Mariëtte Veldman of Cindy Wouters

Voor wie:

Ouders en naasten, zoals familie, begeleiders of leerkrachten van
kinderen met een ondersteunde communicatievraag

Datum:
Locatie:
Tijd:
Kosten:

Zaterdag 24 september 2022 (inschrijven voor 1 september)
Grote Dries 12A Holtum
09:30 u – 13:00 u
€97,00 pp*

Wat en waarom:
Voor kinderen met problemen in taal en communicatie is gesproken taal niet
altijd de juiste ingang. Communiceren met de handen middels gebaren, plaatjes
of voorwerpen past dan vaak beter.
Maar hoe doe je dat dan als ouder of betrokken? En hoe combineer je gebaren
met andere vormen van communicatie, zoals een spraakcomputer of
pictogrammen? Wij laten je graag zien hoe dat werkt en ook wat het effect
daarvan kan zijn.
Tijdens de workshop gaan we er volop mee aan de slag, met het accent op
gebaren. Je leert er tijdens deze ochtend meer dan 50!
We laten je zien hoe gebaren en andere communicatievormen kunnen worden
gekoppeld aan belevingsgerichte activiteiten. En, wat vooral belangrijk is, je gaat
er zelf mee oefenen, zodat je deze activiteiten ook thuis of op je werk in
ondersteunde communicatie kunt uitvoeren. Hoe leuk is dat!
Verwacht van ons geen ‘standaard’ gebarenlesje, maar een interactieve
workshop vol tips en inzetbare activiteiten die jullie meteen kunnen inzetten.
Gebaar met ons mee en volg de ‘Workshop Belevingsgericht gebaren voor thuis’.
Meld je aan via onderstaand inschrijfformulier. We zien je graag op 24
september!

*Bij een WLZ-indicatie kunnen onder bepaalde voorwaarden de kosten worden gedeclareerd.
De workshop wordt verzorgd door Rylana van der Kruijs in samenwerking met Mariëtte Veldman en
Cindy Wouters. Rylana is een creatieve coach voor mensen met een beperking en werkzaam bij
Crea Coaching.
Mariëtte en Cindy zijn gecertificeerde gebarendocenten NmG en bieden begeleiding aan gezinnen.
Zij zijn werkzaam bij Veldman & Wouters.

Voor de Algemene Voorwaarden en Privacyreglement verwijzen we naar www.veldmanwouters.nl

Inschrijfformulier; workshop Belevingsgericht gebaren voor thuis of op
je werk
Middels dit formulier schrijf je je in voor de workshop belevingsgericht gebaren
voor thuis of op je werk.
Je ontvangt vooraf aan de workshopdag een factuur1 per mail.
Je kunt dit inschrijfformulier mailen aan: info@veldmanwouters.nl
Door ondertekening van dit formulier verklaar je akkoord te gaan met de Algemene en
annuleringsvoorwaarden van Veldman & Wouters zoals vermeld op de website onder Algemene
Voorwaarden.

Ik schrijf me in voor een workshop op zaterdag 24 september 2022
0 ik heb nog geen (praktische) ervaring met gebaren
0 ik heb wel (praktische) ervaring met gebaren, namelijk:
………………………………………………………................................................
Ik ben geïnteresseerd in deze workshop(s) omdat
………………………………………………………................................................
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Email:
Tel. nr:
Datum:
Handtekening:

Voor de Algemene Voorwaarden en Privacyreglement verwijzen we naar www.veldmanwouters.nl

