EXPERTS IN
HOREN, SPREKEN
EN VERSTAAN

Groepsactiviteiten
Voor gezinnen met een slechthorend of
doof kind tot de leeftijd van vijf jaar

Pento Vroegbehandeling biedt behandeling en begeleiding aan
kinderen met een auditieve beperking en aan het gezin en omgeving
waarin het kind opgroeit. In deze folder kunt u lezen welke groepsactiviteiten Pento Vroegbehandeling biedt aan gezinnen met een
slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar. In overleg met
de gezinsbegeleider wordt bepaald hoe en wanneer kind en ouders
van dit aanbod gebruik kunnen maken.

Ouder-kind groep

Eenmaal per maand wordt, bij voldoende deelname, een ouder-kind groep
georganiseerd op het Pento Audiologisch Centrum in uw regio.
Hier ontmoeten ouders met een slechthorend of doof kind elkaar, delen
hun ervaringen en wisselen ideeën uit. Met de ouders en de kinderen
samen wordt praktisch voorbeeldspel gegeven, waardoor u ook van elkaar
kunt leren. De groepen worden begeleid door twee medewerkers van het
vroegbehandelingsteam. Aan de hand van thema’s krijgt u adviezen over
communicatie en opvoeding. De ouder-kind groepen zijn bedoeld voor
kinderen tot een leeftijd van achttien maanden.

Introductiecursus communicatie
Zodra uw kind is aangemeld bij Pento
Vroegbehandeling kan de introductiecursus gegeven worden. De cursus bestaat
uit twee tot drie bijeenkomsten waarin
informatie wordt gegeven over het
gehoor verlies van uw kind en de gevolgen
ervan voor de communicatie. U leert een
aantal basisgebaren, die passen bij het
ontwikkelingsniveau van uw kind, zodat u
direct al samen gaat communiceren.

De cursus is bedoeld voor volwassenen in
de directe omgeving van uw kind: u, als
ouders, uw familie, de oppas, de buren.
U bepaalt zelf wie er aan de cursus deelnemen. De cursus wordt bij u thuis
gegeven of op een locatie die u zelf kunt
bepalen. Een gezinsbegeleider verzorgt
deze cursus die in de avonduren
plaatsvindt.

Cursus Gebaar met je baby

Deze cursus is bedoeld voor ouders van een doof of
slechthorend kind tot de leeftijd van achttien maanden.
De cursus bestaat uit drie huisbezoeken door een gezinsbegeleider. Hierin leert u gebaren die gericht zijn op de
communicatie met een zeer jong kind, zodat u samen
met uw kind de communicatie verder kunt ontwikkelen.
De cursus wordt afgestemd op de gezinssituatie en de
vraag van ouders en kind.

Behandelgroep

Vanaf de leeftijd van ongeveer achttien
maanden tot drie of vier jaar (afhankelijk van
de locatie) kan uw kind naar een speciale
behandelgroep gaan voor slechthorende en
dove kinderen. Uw kind wordt daarin optimaal
gestimuleerd op het gebied van spraak-, taalen hoorontwikkeling. Het aanbod is afgestemd
op het individuele kind.
Bij ernstig slechthorende of dove kinderen
wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse
Gebarentaal (NGT), bij slechthorende kinderen
wordt Nederlands ondersteund met Gebaren
gebruikt (NmG). De groep wordt begeleid
door twee pedagogisch medewerkers en
een behandelend logopedist, onder supervisie van een behandelcoördinator. Samen
met u wordt gekeken of deze groep de best
passende plek is voor uw kind.

Themabijeenkomsten

In de periode dat uw kind deelneemt aan de behandelgroep neemt u als ouder gelijktijdig
deel aan themabijeenkomsten in een nevenruimte in hetzelfde gebouw. Tijdens deze
bijeenkomsten krijgt u informatie over tal van onderwerpen zoals bijvoorbeeld taalaanbod, spel, opvoeding en schoolkeuze.
Aan de hand van de thema’s waarmee in de behandelgroep wordt gewerkt, leert u
ook zelf gebaren en kunt u daarmee oefenen. Elk half jaar wordt een nieuw programma
gemaakt van thema’s en onderwerpen die aan bod zullen komen. Voor de continuïteit is
het wenselijk dat u regelmatig aan de themabijeenkomsten deelneemt. De themabijeenkomsten worden, afhankelijk van het onderwerp, door diverse deskundigen
gegeven.

Gebarencursussen voor ouders
Na de introductiecursus en de
cursus Gebaar met je baby kunt u
beginnen met gebarencursussen
van het Nederlands Gebaren
Centrum. Voor ouders van een
ernstig slechthorend of doof kind
zijn er cursussen Nederlandse
Gebarentaal (NGT), module 1, 2
en 3. De modules sluiten op elkaar
aan en bestaan uit respectievelijk
acht, tien en zestien lessen. In de
cursussen wordt de Nederlandse
Gebarentaal geleerd en geoefend.
Tijdens de lessen oefent u de
woordenschat en thema’s die
passen bij de leefwereld van het
jonge kind.

Voor ouders van een slechthorend
kind is er de oudercursus Nederlands
met Gebaren in de communicatie
met jonge kinderen (NmG). Deze
cursus bestaat uit twaalf lessen. In de
lessen oefent u gebaren en thema’s
die passen bij het ontwikkelingsniveau van het jonge kind. Alle
gebarencursussen worden in
groepsverband gegeven, samen
met andere ouders van een slechthorend of doof kind. De cursussen
worden gegeven door een
communicatiedocent op het Pento
Audiologisch Centrum in uw regio.
De cursussen vinden altijd plaats in
de avonduren.

Cursus Interactief voorlezen

Nadat u de eerste twee modules Nederlandse Gebarentaal
(NGT1, 2) hebt gevolgd, kunt u beginnen aan de cursus
“Interactief voorlezen”. Tijdens de cursus krijgt u informatie over
voorlezen en het belang daarvan voor de taalontwikkeling van
het kind. Verder is het vooral een praktische cursus. Aan de
hand van prentenboeken wordt u getraind in het interactief
voorlezen aan uw slechthorende peuter. De cursus bestaat
uit drie avonden. Iedere bijeenkomst staat een ander
prentenboek centraal. Een belangrijk element van de cursus is
het werken met videobeelden van voorleessituaties tussen
ouder en kind. De cursus wordt gegeven door een logopedist
en een communicatiedocent op het Pento Audiologisch
Centrum in uw regio.

Cursus Omgaan met je dove kind

De cursus is bedoeld voor ouders van ernstig slechthorende of dove kinderen in de
leeftijd van twee-en-een-half jaar tot vijf jaar. In de cursus leert u omgangs- en
opvoedingsvaardigheden die nodig zijn bij de opvoeding van een ernstig slechthorend
of doof kind. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en inzichten te
delen met andere ouders. De cursus bestaat uit vier of vijf avondbijeenkomsten en
wordt gegeven door een orthopedagoog en een maatschappelijk werker of
gezinsbegeleider. Ook hier is de locatie het Pento Audiologisch Centrum in uw regio.

Gebarencursus
voor grootouders
Speciaal voor grootouders van slechthorende
of dove kinderen is er een gebarencursus
Nederlands met Gebaren (NMG) van vier
bijeenkomsten. De inhoud van de cursus
wordt afgestemd op de deelnemers.
In de cursus worden gebaren geoefend van
alledaagse begrippen uit de leefwereld van
het jonge kind. Ook is er aandacht voor het
vertellen van eenvoudige verhaaltjes
ondersteund met gebaren.

Overzicht groepsactiviteiten

Met de leeftijdsindicatie wordt flexibel omgegaan. Het aanbod wordt altijd aangepast
aan de vraag van ouders en kind.
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Meer informatie
Pento Vroegbehandeling
Kijk voor de verschillende locaties op
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www.pento.nl/contact
telefoon: 055 - 368 18 28
e-mail: vroegbehandeling@pento.nl
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