DOCUDIENST SIG
Aanwinsten

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen terug.

Slapende honden? Wakker maken!: een behandelmethode voor chronisch
getraumatiseerde kinderen – Arianne Struik (Pearson, 2016)
Is het eigenlijk wel goed om die nare dingen op te rakelen? Arianne Struik,
ontwikkelingspsychologe en systeemtherapeute, meent van wel. Om dat op
een veilige en gestructureerde manier te kunnen doen, ontwikkelde zij de
methode Slapende Honden.

Veerkracht versterken met speltherapeutische interventies – David A. Crenshaw,
Robert Brooks en Sam Goldstein (SWP, 2017)
Uitgebreide casussen laten zien dat het versterken van veerkracht heel
relevant is voor kinderen en jongeren die in crisissituaties: variërend van
verwaarlozing, ruzie en geweld binnen het gezin tot massarampen hebben
gezeten.

ADHD: hoe haal je het uit je hoofd? – Cathelijne Wildervanck (Scriptum, 2017)
Dit boek gaat uit van de gedachte dat je met ADHD niet voor de rest van je
leven veroordeeld bent tot medicatie en wekelijkse coaching. Het biedt een
verkenning van wat er mogelijk is wanneer je anders naar ADHD kijkt.

Meer rust en minder stress bij autisme: een praktische stappenplan voor
volwassenen met autisme – Marja Boxhoorn (Hogrefe, 2015)
In zeven stappen leer je waar stress vandaan komt, hoe je stress-signalen
kunt herkennen en wat je zélf kunt doen om beter met stress om te gaan.

Kleuters die nét iets meer kunnen: meer dan 400 tips voor kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong – Ann Meersman en Kristin Stroobant (Acco, 2017)
Dit boek verduidelijkt wat een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters kan
inhouden. Aan de hand van meer dan 400 tips wordt beschreven hoe
kleuterleerkrachten en ouders deze kinderen kunnen blijven prikkelen en
inspireren, zodat ze (weer) zin hebben, krijgen of behouden in leren en
leven.

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

