Tekenen & Autisme

Vakantietemplate
Een template om jouw kind of cliënt te helpen om
invulling te geven aan al die vrije tijd in de vakantie.
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Inleiding
Hoi!
Wat leuk dat je het vakantie template hebt gedownload! Dat is
een mooi begin van de vakantie.
Vakanties zijn namelijk niet de meest favoriete tijd van kinderen
met autisme. De dagelijkse structuur van school en (sport)clubjes
valt weg. En is er ineens een hoop tijd die ingevuld moet worden
met dingen doen.
Het vakantie template is een mooi hulpmiddel om samen met
jouw kind (of je cliënt en/of zijn ouders) te bedenken welke
dingen je kind in de vakantie wil en kan doen. Het helpt bij het
managen van de verwachtingen want waarschijnlijk zal niet alles
wat je kind wil mogelijk zijn tijdens de vakantie.
Zo wilde Hidde graag eens met het vliegtuig op vakantie maar we
gingen met de boot. Handig dus om hem daar op voor te
bereiden. Door een template te gebruiken en het letterlijk
zichtbaar te maken, weet je kind waar hij aan toe is. De moeite
van het proberen waard dus!
Ik wens je veel plezier en een rustige vakantie toe!
Mieke de Gunst
Den Haag, Juni 2022
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Hoe gebruik je het template?
Mijn kinderen vragen continu wat we gaan doen in de vakantie en
wanneer dan.
Om van al dat gevraag af te zijn, maak ik samen met mijn jongens
een vakantieplanning.

We beginnen dan altijd met het Vakantie brainstorm template.
Alle ideeën die ze hebben over wat ze willen gaan doen, schrijven
we op om zo hun hoofd leeg te maken. De dingen die mogelijk
zijn krijgen een plek in de planning.
De voor nu onmogelijke dingen zet ik op een lijstje voor een
andere keer. Dat geeft rust in hun hoofd én in huis. Zo zijn de
verwachtingen gemanaged én hoeven ze niet steeds te vragen
wat we gaan doen.
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Het vakantie template is dus een mooi hulpmiddel om samen met
je kinderen allerlei ideeën voor de vakantie te bedenken. En om
de verwachtingen te managen want waarschijnlijk zijn niet alle
ideeën mogelijk ;-) Zo bedacht mijn zoon een keer dat we wel met
het vliegtuig naar een ver land konden gaan....we hadden al een
vakantie geboekt naar Noorwegen en gingen met de boot. Het
kan maar helder zijn.

Werkwijze
1) Achterin deze pdf vind je 2 varianten van het template. Kies er
samen een uit. Print het template uit op A3 of teken het na op een
groot vel papier.
2) Pak stiften en een stapel post-its
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3) Geef iedereen uit het gezin een stift en een stapeltje post-its
4) Zet een timer op 5 minuten en laat iedereen zijn/haar ideeën
op een post-it (1 idee per post-it) schrijven of tekenen
5) Als de timer afgelopen is, plakt iedereen om de beurt zijn postits op het template in het vak "Ik wil heel graag...". Laat iedereen
er een korte toelichting bij geven
6) Vervolgens pak je als papa of mama de post-its eruit met
ideeën die echt nooit niet kunnen; die kunnen weg (wel even
goed uitleggen)
7) Bespreek met de kinderen welke ideeën wel of niet kunnen in
de vakantie en waarom
8) Laat de kinderen de verschillende post-its in het juiste vak aan
de rechterkant van het template plakken. Door dit door de
kinderen te laten doen, maak je ze mede verantwoordelijk voor
de keuzes en kunnen ze zich er waarschijnlijk makkelijker bij
neerleggen als iets niet kan deze vakantie
9) Nu is het tijd om de vakantie planning te gaan maken!
Laat je me weten hoe jullie vakantie brainstorm is gegaan?
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