Vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

SPRANKEL
afd. Vlaams – Brabant
Beste ouders en leden van Sprankel vzw,
Heb je ook kinderen met leerproblemen en zit je vaak met je handen in het haar?
Heb je nood aan een babbel met ouders die het zelfde meemaken?
Kan je nog wat informatie gebruiken van (ervarings)deskundigen?
Kom dan naar onze contactavond!
Wie zijn we?

Sprankel is een zelfhulpgroep van ouders van kinderen met
leerstoornissen, leerproblemen

Wanneer?

20 november 2017 om 20u

Waar?

Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2 A, 3010 Leuven

Kostprijs?

De toegang is volledig vrij

Zelfhulp is belangrijk voor Sprankel: “ik kan mijn probleem daar kwijt”.
Iedereen is al veel meer geïnformeerd dan vroeger. Er zijn andere kanalen, zoals o.a. internet
om informatie te vergaren.
Maar:
- We hebben echt wel iets te vertellen waarmee je praktisch aan de slag kan.
- Sprankel heeft een belangrijke rol om een deel van die informatie te selecteren en
bevattelijk te brengen naar ouders toe.
Daarvoor zijn wij in Vlaams-Brabant ook op zoek naar vrijwilligers die graag zouden
willen meewerken / meedenken.
Wat houdt dat in:
•
•

•
•

Wij komen een 5-tal keer per jaar samen om
o gedachten uit te wisselen
o een 5-tal infoavonden te organiseren over het thema "leerstoornissen".
Je verwerft
o meer kennis van zaken
o steun en tips van andere ouders
o up-to-date info over leerstoornissen via de infoavonden
o informatie over wat er zich afspeelt op hoger niveau i.v.m. leerstoornissen
waardoor je sterker in de schoenen staat t.o.v. de school en andere instanties.
Je zit bij lotgenoten en wil je verhaal kwijt. Dat kan door de vergadering op te delen,
eerst praktisch, dan bijpraten
Ook medewerkers moeten ruimte krijgen in de hoeveelheid engagement. Iedereen kan
meedoen op zijn eigen tempo.

Moet je hiervoor kennis van zaken hebben?
Neen! Wij zoeken enkel mensen die mee willen denken over de noden die ouders met kinderen
met een leerprobleem hebben. We proberen die noden te vertalen in infoavonden voor ouders,
leerkrachten, logopedisten, CLB – ankers en iedereen die met zorg voor kinderen en jongeren te
maken heeft.
Moet Je die infoavonden zelf geven?
Neen! We zoeken hiervoor professionals.
Vragen we een groot engagement?
Neen! We verwachten enkel dat je wil meedenken tijdens onze bijeenkomsten en af en toe
aanwezig bent op de infoavonden.
Heb je interesse en kan je niet aanwezig zijn op onze contactavond? Neem dan gerust contact
op via onderstaande kanalen, of rechtstreeks bij een van de vrijwilligers.

Tel. 016/25 39 95 – 016/40.55.10 – 16/46.06.19 (na 14 uur)
e-mail: vlaams-brabant@sprankel.be - Facebook: sprankel vl-brabant ouders van
normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

