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Over de schrijver(s)
Beth Aune is als kinder-ergotherapeut in Californië. Zij behandelt kinderen met
autismespectrumstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en andere beperkingen.
Beth Burt woont in Californië met twee zoons, waarvan de ene een
autismespectrumstoornis heeft en de andere een leerstoornis. Daarom werd ze
pleitbezorger van kinderen met een beperking. Peter Gennaro is directeur
speciaal onderwijs van het ‘Alvord Unified School District’ in Zuid-Californië.
Hiervoor was hij coördinator Speciaal Onderwijs en specialist op het gebied van
opname van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs. Nu werkt
hij nauw samen met leerkrachten, dienstverleners en gezinnen om succesvolle
programma s voor leerlingen te ontwikkelen en te implementeren.
Over de inhoud
Het boek is geschreven door drie Amerikaanse deskundigen, waardoor ik me
meteen afvroeg of de beschreven stof wel toepasbaar is in het Nederlandse
passend onderwijs? Maar het is zeker goed te gebruiken! Het is een heel
praktisch boek. Het oogt klein, maar heeft toch 160 pagina’s vol met tips.
Het heeft vier delen: Probleemgedrag dat te maken heeft met beweging,
Vermijdingsgedrag en zich terugtrekken, Moeite met vaste regels en met
schoolwerk en Sociaal-emotionele problemen. Tot slot zijn er nog drie bijlagen,
aanvullende literatuur en een uitgebreid register, waarin je heel makkelijk van
alles terug kunt vinden. In elk deel wordt een bepaald soort gedrag beschreven,
gevolgd door mogelijke oplossingen. Met deze oplossingen zou je meteen aan de
slag kunnen gaan. Ze zijn mijns inziens vooral gericht op kinderen met een
autismespectrumstoornis, maar zeker ook toepasbaar bij kinderen met andere
gedragsproblemen.
Tot slot:
De uitgever, Senso-Care, heeft een Facebookpagina met een oproep je aan te
melden voor een speciale nieuwsbrief, die binnenkort verschijnt. Ik ben
benieuwd, het boek is in ieder geval zeer de moeite waard.
Joke Verwoerd

