DOCUDIENST SIG
Titels over het thema
‘Werken met mensen met autisme in de klas’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst terug.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide themalijst over ‘autisme’ nalezen.

Leren met autisme: autistisch denken in de
onderwijspraktijkKobe Vanroy (EPO, 2015)
Dit boek wilt verder kijken dan gedrag. Aan de hand van de
AutismeCentraalMethodiek worden heel wat uitspraken met een
andere, inspirerende blik bekeken.

Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs
Peter Vermeulen, Annemie Mertens en Kobe Vanroy (EPO, 2010)
Vertrekkend van de autistische manier van waarnemen en informatie
verwerken, schetst dit boek de krijtlijnen voor een autisme-vriendelijke
onderwijsstijl. Sleutelbegrippen worden géillustreerd met concrete tips.

Aap-zee-koe: een schrijfprogramma voor kinderen met autisme Anke Van Acker en Kobe Vanroy (Epo, 2014)
Dit boek biedt een pak aan ideeën en tips die rekening houden met het
uniek autistisch denken.

Het Grote Sociale Verhalen Boek– Carol Gray (Uitgeverij Pica, 2011)
Deze korte, bondige verhalen maken het mogelijk om in interactie te
gaan en samen te werken met kinderen en jongeren met autisme.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be

Uitgebreide lijst over het thema
‘Autismespectrumstoornissen (ASS)’
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Gewoon uniek: een andere kijk op autisme

Prizant,
Barry

2016

Cognitieve en fijnmotorische stimulatie bij jonge kinderen met
autisme en een verstandelijke beperking: aangepaste en
constructieve begeleiding

Huygen,
Sigrid

2015

Game over? Start opnieuw! Sport en autisme: verhalen, tips en
spelletjes

Haarman,
Elise

2015

Autisme en tijdsbesef

Degrieck,
Steven

2014

Overprikkeld: praktische strategieën om de wereld van je
prikkelgevoelige kind te structureren

Dalgliesh,
Carolyn

2014

Waarom ik soms op en neer spring: een dertienjarige jongen met Nigashida,
autisme verklaart zijn wereld
Naoki

2014

Autisme bij jonge kinderen: Een praktische gids voor ouders en
professionals gebaseerd op het early start denver model

Rogers,
Sally J.

2013

Als de wereld er anders uit ziet... : omgaan met autisme

Willems,
Marc

2012
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Zes jongeren met autisme getuigen over hun leven

Jaar van
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2014

Autisme

Theroux,
Louis

2015

Autisme: Laurent Ciman

Koppen

2015
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Ik zie, ik zie...wat jij niet ziet: visuele waarneming bij kinderen
met een autismespectrumstoornis Evers, Kris 2015

Evers, Kris

2015

Heroverweging van kernproblemen in autisme: diversiteit in
empathie en sociaal gedrag

Scheeren,
Anke

2013

Behandeling van autisme bij kinderen en jongeren: een klinische Veereman,
praktijklijn
Geneviève

2015

Een executieve functietraining voor kinderen met autisme

de Vries, M.

2016

Een Skills Lab voor autisme

Smet,
Kristien

2013

Training van executieve vaardigheden bij kinderen met
autismespectrum- (en andere) stoornissen

Cuyle,
Mieke

2013

Training van executieve vaardigheden bij kinderen met
autismespectrum- (en andere) stoornissen

Pieters,Stef
anie

2012

Speltherapie bij mensen met autisme en een verstandelijke
beperking

Ronsse, Els

2011

