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Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?

Hoe aanmelden?

Nieuws van de administratie

http://www.vzwvictor.be


Kenmerken van hoogbegaafdheid

Links en weetjes



Invloed van hoogbegaafdheid op het functioneren

Begeleiding van hoogbegaafden



Wat kan je als ouder doen?

Maatregelen die een school kan nemen:

Wie meer wil lezen kan deze boeken eens raadplegen



Wist je dat…

www.bekina.org
www.mensa.be
http://www.brightlights.nl/
http://www.infocomeduc.be/nl/listing/avancetoi-vzw/
www.hoogbloeier.be
http://hoogbegaafdopvoeden.be/
www.hspvlaanderen.be


Oproep

Inleiding

Oproep 1

Oproep 2

http://www.autismevlaanderen.be/file/show?id=4157/folder%20.pdf
https://limefppw.ugent.be/limesurvey205/index.php/379775/lang-nl


Oproep 3

Oproep 4

Oproep 5

https://www.vopspsy.ugent.be/Attributies_TOGO.htm


Brussenwerking



Wat hebben we geleerd in 2016?



En wat hebben wij aan anderen geleerd in 2016?

www.vzwvictor.be/outreach


vaak moeilijk om een job te vinden

Thomas Verhaeghe

Hij
schreef over autisme, pesterijen, en onbegrip

slapen korter en worden ’s
nachts vaker wakker

"Life, animated"

6-jarig zoontje

Coldplay een concert

M-decreet

extra geld noodzakelijk

Victor Online

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/column/1.2526623
http://m.knack.be/nieuws/belgie/open-brief-van-een-jongen-met-autisme-elke-dag-probeer-ik-die-onbegrijpelijke-drukke-wereld-van-jullie-te-begrijpen/article-normal-770361.html
https://www.gezondheidsnet.nl/adhd-en-andere-gedragsstoornissen/autistische-kinderen-slapen-slechter
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/Gezienoptv/1.2825527
http://www.bekijkdezevideo.nl/video/8048/hij-neemt-zijn-autistische-zoontje-mee-naar-een-concert-van-coldplay:-zijn-reactie-is-onbeschrijfelijk
http://www.demorgen.be/binnenland/onderwijs-slaat-alarm-over-leerlingen-met-beperking-bdf04bb7/


Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?
“ ”

!

https://www.facebook.com/vzwvictor/ 


Nieuw(tjes) bij Victor

http://www.vzwvictor.be/vzwVictorNieuwsbrief17.pdf


Sponsoring

http://www.muziekhuis.be/
https://www.easywebshop.com/shop31674/


https://www.spirit-es.be/webshop/490109-voor-vzw-victor
https://www.facebook.com/AnnekesOutlet/


Kalender



Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds
Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor
Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.

Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

http://vzwvictor.be



