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BIBCategorie: Bibliotheek

Als troosten niet helpt ...
alles over huilen en huilbaby's

Alles over huilen en huilbaby's.

Thuis leren en studeren: technieken, vaardigheden en tips voor leerlingen en ouders

Exemplaarinfo: T

Het autistische denken
kijk of er meer aan de hand is

Adi van den Brande

Autisme kent een zeer ruime invulling omdat het beschreven wordt als een spectrum. Wat bij het ene kind werkt, werkt bij het andere
kind juist omgekeerd. Deze toolbox vraagt om verder te kijken dan het gedrag dat een kind vertoont.
Het doel van deze toolbox is tweeledig:
- Het in kaart brengen van het denkpatroon van een kind wanneer er een vermoeden is van autisme, bijv. bij hoogbegaafdheid.
De toolbox geeft je de mogelijkheid om een eerste screening naar autistisch denken uit te voeren. Aan de hand van 9 testen krijg je
inzicht in het denkpatroon van het kind. Elke test wordt uitgebreid besproken en behandelt een verschillend onderdeel van het autis-
tische denken: Centrale Coherentie, Executieve Functies en Theory of Mind. Een checklist zorgt bij een vermoeden van autisme voor
het overzichtelijk in kaart brengen van het denken door therapeuten, leer-krachten en CLB-medewerkers.
- Vanuit de testen wordt er teruggekoppeld naar de dagelijkse klassi-tuatie. Dankzij tal van voorbeelden en oplossingen is deze toolbox
een handig instrument om in de klaspraktijk te gebruiken.
Deze link met het werkveld maakt het mogelijk om verder te kijken naar het aanpakken van de moeilijkheden in de klas. De vele
praktische voorbeelden geven de lezer wellicht veel herkenning.
Adi Van den Brande begon als leerkracht binnen de autiwerking. Sinds 2014 begeleidt ze ouders van hoogbegaafde kinderen en
kinderen met autisme bij Het Lampje in Heverlee (www.hetlampje.be). Ze heeft zich gespecialiseerd in het werken met de omgeving
rond kinderen met de dubbeldiagnose: hoogbegaafdheid en autisme. Hiervoor geeft ze lezingen en cursussen aan ouders, scholen en
hulpverleners. Naast de begeleiding van de omgeving, brengt ze het denk-patroon van kinderen met (een vermoeden van) autisme in
kaart. Dit paspoort geeft de mogelijkheid om begeleiding op maat van het kind te voorzien.

Mijn grote kleine broer

Anneleen Bams, Amber Brepoels

Lou heeft een grote broer Jelle. Lou kan soms iets wat Jelle nog niet kan. Hoe komt dat? Jelle is toch haar grote broer? Mama en papa
vertellen dat Jelle een grote, kleine broer is. Samen zijn ze de grootste helden van mama en papa. Een verhaal over broers en zussen,
maar toch net iets anders.

De schat op het kerkhof

Bad Pat

Bat Pat, een schrijvende vleermuis, ziet op een nacht iemand een graf openen op het kerkhof... Het begin van een spannend avontuur
waarbij Bat op het nippertje wordt gered door drie dappere vrienden.

Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit

Bianca Toeps

Dit boek is een aanrader voor iedereen die:
- Zelf autisme heeft (hallo herkenning!)
- Iemand kent met autisme
- Graag meer wilt weten over autisme en het beter wilt begrijpen
Eigenlijk een aanrader voor iedereen dus.

Het boek geeft een duidelijk beeld hoe het is om autisme te hebben. Een keer niet vanuit het oogpunt vanuit een psycholoog of een
ouder, maar vanuit iemand die zelf autistisch is.

Daarnaast ontkracht het een paar hardnekkige vooroordelen over autisme en geeft het ook nog praktische tips hoe je met bepaalde
situaties om kan gaan.
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Gezinnen vertellen
Feestelijke bloemlezing uit de tandembel

De Tandem vzw

De redactie van het informatieblad 'Tandembel' bundelde verschillende getuigenissen en uitspraken van 'buitengewone' ouders, hun
kinderen en familie.
'Gezinnen vertellen' is dan ook een bloemlezing van getuigenissen.
Meer nog dan woorden geven de foto's een positieve blik op de groeikansen en toekomst van gezinnen met een zoon of dochter met
een verstandelijke beperking.

Van klacht naar kracht - een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden

Elke Gybels, Rik Prenen

Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste
methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waar niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal
staan, kan hierbij helpen. Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp
van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Dankzij de
vele perspectiefgevende vragen kan je zelfs zonder materiaal aan de slag. Van klacht naar kracht stapt uit de dominante
probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop. Zo leren cliënten om een moment van geluk
te visualiseren en nieuwe perspectieven op te bouwen.

SEO - V
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
                                                            verkort

Filip Morisse / Tanja Sappok / Leen De Neve / Anton Dosen

Klinische practici passen al enkele jaren de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R) succesvol toe in de diagnostiek en de
behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Een aantal Belgische,
Duitse, Nederlandse en Britse experten, verenigd in het 'Network of Europeans on Emotional Development (NEED)' ging op zoek naar
een verkorte versie van SEO-R die minder tijdrovend maar diagnostisch even doeltre end zou zijn én kon dienen als psychometrische
geldige schaal voor wetenschappelijk onderzoek.
Na drie jaar intensieve samenwerking vonden ze een consensus omtrent de inhoud en de vorm van het instrument. De drietalige
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling - Verkort (werkversie) is daarvan het resultaat. Ze is gebaseerd op de SEO-R. De SEO-V en
SEO-R zijn twee volwaardige schalen die complementair gebruikt kunnen worden.

Nieuwe autoriteit

Haim Omer

Nieuwe autoriteit.

Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving.

Het  boek biedt aan ouders, leraren, psychologen, beleidsmakers en anderen een kader om gezamenlijk de regiete pakken en vast te
houden.

Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten - handboek

John Roeden & Frederik Bannink

Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen en niet op
problemen, schept optimisme, hoop en een positief toekomstperspectief voor de cliënt. Het draagt bij aan een goede samenwerking
tussen cliënt en professional en zorgt voor humor en luchtigheid tijdens de gesprekken.
Onze positieve ervaringen met oplossingsgericht werken vormden de aanleiding om deze methodiek te introduceren in de sector
verstandelijk gehandicaptenzorg en om dit boek te schrijven. Dit handboek is een uitnodiging aan iedereen die in de dagelijkse praktijk
werkt met cliënten met een lichte verstandelijke beperking om oplossingsgericht aan de slag te gaan.

Hallo, ik ben er ook nog

Lilian Huis in 't Veld

Heb jij een autistisch broertje of zusje? Dan zit je goed want dit boekje is speciaal voor jou gemaakt.

Twee ,jongens en een meisje vertellen je over hun autistisch broertje of zusje. Ze vertellen hoe hun broertje of zusje is en hoe ze met
hem of haar omgaan. Daarna worden er nog wat dingen uitgelegd over autisme.

Daantje het vulkaantje - het emotieboek

Mandy Langbroek

Daantje heeft een geheim. Wil je weten wat dit is?
Emoties kunnen nog moeilijker zijn dan rekenen of taal. Slim omgaan met emoties is zo makkelijk nog niet.

Het EmotieBoek is een voorleesboek met handvatten om samen over emoties te praten. De vragen in het boek stimuleren de dialoog.
Kinderen en volwassenen worden uitgedaagd over hun emoties na te denken en dit met elkaar te delen.
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Coachingwaaier

Marijke Lingsma & Ger van Doorn

Een goede coach lijkt lui en dat is soms heel lastig!
Deze waaier biedt een palet aan schema's, quickscans, oefeningen en coachmodellen én spiekbriefjes die je als (team)coach direct in
individuele en teamcoachgesprekken kunt gebruiken. Hiermee kun je direct aan de slag met je coachee(s) met onder andere de vijf
kritieke succesfactoren voor coaching, coachen op progressie, coachen op conflicten en reflectie in actie.
Op de voorkant staan schema's die je in een (team)coachbijeenkomst kunt voorleggen, op de achterkant spiekbriefjes, quickscans en
tips voor jezelf.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan!

Vaardigheden voor mensen met een beperking. Handleiding voor de begeleider.

Mattelin, Els

Opruimen en organiseren,poetsen, helder communiceren.....het zijn zaken waar mensen in het dagelijks leven mee te maken
krijgen.Deze werkboeken zijn ontworpen vanuit de visie dat de hulp aan en de begeleiding van mensen met een beperking, zoals
autismespectrumstoornis, enkel effectief kan zijn als we met hen op een goede en duidelijke manier communiceren. Aan de hand van
een stapsgewijze opbouw en heldere patronen vormen ze praktische leidraden die mensen met een beperking op weg helpen bij het
verwerven van deze vaardigheden.

Simon en zijn asperger superkrachten!

Melanie Walsh

Ik ben een superheld! Natuurlijk geen echte... maar ik ben net even anders dan mijn broer en de andere kinderen op school. Ik heb
Asperger, dat is een soort autisme. Het betekent dat mijn hersenen anders werken.

Gevoelens

Mix & Match

Help uw kind zich bewust te worden van zijn gevoelens met dit prachtig geïllustreerde boek van Katie Saunders.

Rust

Nele De Ganseman

Nele De Ganseman zet in dit boek 25 inspirerende en onmiddellijk toepasbare manieren op een rij waar ouders en kind onmiddellijk
samen mee aan de slag kunnen. Ze focust daarbij vooral op de talenten en krachtbronnen van je kind, want elk kind is uniek en vraag
op een eigen manier om rust, structuur en duidelijkheid. Aan de hand van heel concrete handvatten laat dit boek onder meer zien hoe
je op een andere manier kunt omgaan met overprikkeling en driftbuien, en hoe je op een heel speelse manier het zelfvertrouwen van je
kind kunt versterken. Zo creëer je voor je kind een veilige haven die zekerheid en vertrouwen biedt.

Laat maar los, koala

Rachel Bright & Jim Field

Gewoonte is lekker overzichtelijk en aangenaam. Verandering lijkt eng, maar wat gebeurt er als je uit je comfortzone stapt? In dit
indrukwekkende prentenboek wordt een heerlijk feel good-verhaal met een luchtige boodschap verteld: durf los te laten!
Gewoontedier
De kleine Koala is een gewoontedier. Hij is erg gesteld op zijn plekje hoog in de boom en houdt dingen graag zoals ze zijn. Op een dag
gebeurt het ergste wat Koala zich voor kan stellen: zijn boom valt om. Nu moet hij wel loslaten. Zo komt hij erachter dat een
verandering niet het einde van de wereld betekent.
Laat los, Koala!
Laat los, Koala! Niet aan die tak blijven hangen.
Laat los, laat je vallen. Wij zullen je vangen!
Maar Koala was bang. Hij omklemde de bast
en hij hield zich alleen maar nog steviger vast.

DAG DIER

Riet Wille & Wout Olaerts

Wat zit er in dit boek? Kijk maar goed! Een aap en een schaap. Een rat en een kat. Een muis en een luis... op een rij. Zij aan zij. Wat
kies jij?
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Blokkenjongen

Stuart Keith

Alex (dertig-en-een-beetje) is ten einde raad. Hij houdt van zijn vrouw Jody (ook dertig-en-nog-wat), maar toch loopt hun huwelijk
spaak. Hij houdt ook van zijn zoon Sam (acht), maar het lukt hem niet een echte band met hem op te bouwen. Sam is autistisch, dus
voor hem is de wereld een puzzel die hij niet in zijn eentje kan oplossen. Er moet iets veranderen. Alex moet nú iets doen om zijn leven
weer op de rails te krijgen.

Langzaam maar zeker leren vader en zoon met elkaar communiceren, op een manier die nog niemand eerder had bedacht.

Over Blokkenjongen:

'Een prachtig verhaal waarin het thema communicatie centraal staat.' De Perfecte Buren

'Een boek over dromen, oplossen van problemen en bovenal communicatie.' Qreative Minds

'Blokkenjongen is mooi geschreven en bezit een gezonde dosis humor en zelfspot.' Lees dan!

'Het verhaal kwam regelrecht mijn hart binnen.' - Buiten het boekje

'Dit is een boek wat duidelijk laat zien waar vriendschap en liefde voor kan zorgen en dat met een hoop geduld en inzet heel veel
dingen mogelijk zijn.' Koukleum

Zieta!
observatie van de eerste fases in het visueel functioneren

Team vroegtijdige thuisbegeleiding Accent

Dit observatie-instrument wordt door professionelen gebruikt om de basale visuele functies en de primaire visuele verwerking in kaart te
brengen. We richten ons op baby's en kinderen met ernstig (meervoudige) visuele beperkingen met een ontwikkelingsleeftijd beneden
de 6 à 8 maanden.
De observaties zijn gericht op de functies gewaarworden, fixeren, volgen, gelaatsgerichtheid en de beginnende oog-handcoôdinatie
(reiken-grijpen).
Aan de hand van de bevindingen kan een handelsplan voor visuele stimulatie opgesteld worden en het instrument kan later opnieuw
gebruikt worden om de evolutie van het kijkgedrag te beoordelen.

Speelkriebels voor kleuters

Veerle Florquin en Els Bertrands

Speelkriebels voor kleuters is een praktisch bewegingsspelenboek.Het bevat ruim 220 bewegingsspelen voor 2,5- tot 6-jarigen. De
spelen werden in de praktijk getoetst en bijgestuurd op basis van de speelreacties van kleuters. Bij elk spel wordt vermeld vanaf welke
leeftijd de kleuters het spel aankunnen.Speelkriebels richt zich naar begeleiders van jonge kinderen die een plezierig en
ontwikkelingsgericht bewegingsaanbod willen doen. De spelen zijn gegroepeerd vanuit ontwikkelingskansen zoals omgaan met ruimte
en tijd, lateraliteit aanvoelen, bewegingsproblemen oplossen enz. Het theoretisch deel biedt de nodige inzichten om op een
verantwoorde manier het bewegingsplezier en de bewegingsontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen.

Een vulkaan in mijn buik

Warwick Pudney & Eliane Whitehouse

Woordenwolken

Winny Ang & Fatinha Ramos

Reni is een meisje met veel verhalen in haar hoofd. Haar woorden vinden soms hun weg niet naar buiten. Ze blijven hangen in de
kronkels van haar woordenbuis. 'Slik eens', zegt mama. 'Glij naar beneden met je woordbellen op schoot', stelt haar vriendin Sarah
voor. Dat durft Reni niet. Samen met dokter Uil en haar beste vrienden, Sarah en Harun, zoekt Reni een uitweg.
Schrijfster Winny Ang heeft Chinees-Indonesische-Belgische wortels en ze bouwt een brug tussen haar liefde voor haar vak van kinder-
en jeugdpsychiater en haar passie voor (kinder)verhalen.
Fatinha Ramos heeft Portugese roots, illustreerde verschillende kinderboeken die in de internationale prijzen vielen. Haar unieke en
herkenbare stijl van neemt je mee op reis door een magische droomwereld.
Dit prentenboek kwam er op verzoek van de Vereniging Selectief Mutisme vzw.
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DEMOCategorie: Spelotheek / demokast

Cirkelen in het gezin

Exemplaarinfo: donkergroen

Cirkels creëren een sfeer van verbondenheid waarin we open kunnen spreken en luisteren; een sfeer waarin we elkaar echt kunnen
ont-moeten.

Een doos vol vragen biedt de mogelijkheid om met jouw gezin cirkelgesprekken te voeren. Deze kaarten helpen om bespreekbaar te
maken wat echt belangrijk is binnen jouw gezin. Hoe meer je weet van elkaar, wat jullie voelen, wat jullie interesses zijn,... hoe beter
jullie elkaar leren begrijpen en rekening kunne houden met elkaar.

vanaf 3 jaar
werken in gezinsverband

MEDCategorie: Mediatheek

Handleiding Pictoselector: Basis

Exemplaarinfo: Mediatheek: P + stop sticker

Kijk, ik groei! Baby's en ouders in ontwikkeling

Kind en Gezin

Exemplaarinfo: K

De eerste 3 levensjaren van je kind vormen de basis voor zijn latere leven. Kind en Gezin volgt de ontwikkeling van motoriek, zintuigen,
emoties en relaties, verstand en taal van de kleinsten op de voet, met respect voor het tempo van elk kind. Daarnaast laten we zien
hoe je als ouder je rol in de ontwikkeling positief kan invullen en hoe je samen kan groeien.

SPELCategorie: Spelotheek

Action Zone

exemplaarinfo: rood

Spel waarbij je meer leert over epilepsie, welke invloed epilepsie heeft en hoe je kan helpen

2 tot 8 spelers of in team
5 jaar en ouder

Ballenbaan

Excemplaar code: rood

Correctbook Whiteboard

Dit duurzame uitwisbare notitieboek zorgt ervoor dat jij veel papier bespaart, waardoor je een positieve impact hebt op het milieu.
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Correctbook Whiteboard TO DO LIST

“Correctbook to-do list” is een speciale editie in de Correctbook Scratch productlijn. Dit boekje heeft 4 herbruikbare / uitwisbare to-do
pagina’s en is ideaal om dagelijkse to-do’s bij te houden! Eenmaal een taak af, veeg je hem weer weg!

Inlegpuzzel

Exemplaarcode: rood

inlegpuzzel dieren

Kleur je eigen memospel

Exemplaarcode: rood

voor kinderen vanaf 3 jaar

Monopoly kaartspel

Exemplaarinfo: rood

piano playland

Pinguins op ijs

exemplaarinfo: rood

Kies een opdracht  en plaats de puzzelstukken volgens de opdracht op het bord.
Hierbij kan het nodig zijn de puzzelstukken van vorm te veranderen.

6-99 jaar
1 speler

Pisa XL

Exemplaarinfo: rood

Gezelschapsspel, actiespel voor 2 spelers vanaf 5 jaar
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Rolit

exemplaarinfo: rood

2 tot 4 spelers
vanaf 7 jaar

doel:
blokkeer en verover rolitballen van je tegenspelers door deze naar je eigen kleur te rollen. De winnaar is diegene wiens kleur op het
spelbord meest voorkomt.

SPY

Exemplaarcode: rood

voor 2-4 spelers
vanaf 10 jaar

Vidi

-

Vidi: dobbel en verzin de leukste woordcombinaties

leeftijd 10+
2-6 spelers

Bloed prikken bij Lucas

AZ Sint-Lucas

Exemplaarinfo: geel

Stappenplan om kinderen voor te bereiden om bloed te laten prikken.

Kern Kwadranten-spel

Daniel Ofman

Met behulp van 128 kaarten kunnen talloze kernkwadranten en dubbelkwadranten worden samengesteld op een overzichtelijk
spelbord. Elke kaart is een beschrijving van een kwaliteit / uitdaging of een valkuil / allergie, aangevuld met een synoniem en een uit
het leven gegrepen typering.

Super snap Gent, een spel voor hippe citytrippers en eigentijdse teambuilders

Das Box

Exemplaarinfo: rood

Met Super Snap Gent ontdek je Gent op een totaal nieuwe manier. De Arteveldestad wordt je speelveld en de camera van je
smartphone een krachtig wapen. Ondertussen kom je ook nog wat te weten over je omgeving.
Verzamel punten door met de stad in interactie te gaan. Word je een onderzoeker? Een doener? Of toch een historicus?

Vanaf 11 jaar

Flip-over daglijn (+magnetisch vlak voor time timer)

Eelke Verschuur.nl

Met dit handige flip-over bordje kan je makkelijk duidelijk maken welke activiteiten moeten gebeuren. Door de magnetische time-timer
op de ronde, grijze schijf te plakken kan je ook aangeven hoelang de persoon dient te doen over bepaalden handelingen of activiteiten.
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Flip-over visualisatie

Eelke Verschuur.nl

De keuzebalk is een houten balk die stevig blijft staan. Het tweerings mechaniek heeft de maat van een normale perforator.

Bijvoorbeeld te gebruiken voor planning van dagelijkse activiteiten, het maken van een stappenplan of om keuzes te maken.
De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant omgeslagen worden.

Flip-over visualisatie

Eelke Verschuur.nl

Flip-over visualisatie hout

Eelke Verschuur.nl

De keuzebalk is een houten balk die stevig blijft staan. Het tweerings mechaniek heeft de maat van een normale perforator.

Bijvoorbeeld te gebruiken voor planning van dagelijkse activiteiten, het maken van een stappenplan of om keuzes te maken.
De niet gebruikte symbolen kunnen naar de achterkant omgeslagen worden.

Wie is het? Extra

Hasbro

Exemplaarinfo: rood

Dit spel biedt naast de originele Wie is het, nog veel meer mogelijkheden. Je hebt 5 extra speelkaarten met o.a gekke gezichten en
monsters. Daarnaast zijn er nog andere spel mogelijkheden zoals een race tegen de klok, voorspel wat je tegenstander kiest en
verdien extra punten of maakt het moeilijker door 2 plaatjes te gaan raden. Spel is tevens een mooi koffertje en je hebt alles bij de
hand.

leeftijd: 6-99 jaar
voor 2 spelers

Knikkerparcours

Knikkerparcours

exemplaarcode: rood

houten spelmateriaal
ontwikkelen zintuigen: sensorische waarnemingen

Time Tracker Visual clock and timer

Learning Resources

De Time Tracker bevat een snelle programmering van 3 gekleurde lichten (rood, geel en groen) en geluid die het mogelijk maken de
kinderen op de resterende tijd wijzen bij het uitvoeren van een activiteit.

Dr. Bibber

MB spellen Hasbro

Exemplaarinfo: rood
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Crazy Chicken

Michael Schacht

Exemplaarinfo: rood

voor 2 spelers
8-99 jaar

Spiegel met geluid

spiegel met geluid

Exemplaarinfo: donker oranje

Spiegel kan draaien en maakt dan geluid.

Mindset gesprekskaarten

Tamara Luijer

Exemplaarinfo: groen

Deze gesprekskaarten - bedoeld voor kinderen in het basisonderwijs - geven onder andere uitleg over hoe je leert, wat je kunt doen
wanneer iemand kritiek op je heeft en hoe je positief kunt leren denken.


