Informatieavond onderwijs-, training- en begeleidingsprogramma KAIRO
Locatie: Online (via Teams)
Geachte belangstellende,
Graag nodigen wij u uit voor de online informatieavond onderwijs-, trainings- en
begeleidingsprogramma KAIRO, een samenwerkingsverband tussen het Dr. Leo Kannerhuis en
roc Rijn IJssel.
Doelstelling van KAIRO is om jongeren tussen 16 en 25 jaar met de diagnose Autisme Spectrum
Stoornis door middel van een trainingstraject voor te bereiden op de start op een beroepsopleiding
en om ze te ondersteunen bij het doorlopen en succesvol afronden hiervan.
Jongeren met autisme die eindexamen doen in voorgezet (speciaal) onderwijs, maar ook jongeren
die al een opleiding volgen en uitvallen, kunnen bij KAIRO terecht voor extra ondersteuning.
Voorwaarde is wel dat ze aangemeld worden / zijn voor een opleiding bij ROC Rijn IJssel. Het Dr.
Leo Kannerhuis heeft een intensieve samenwerking met ROC Rijn IJssel; al sinds 2006 wordt het
programma KAIRO aan jongeren van Rijn IJssel aangeboden.
De informatie avond staat gepland op:
Datum: Dinsdagavond 23 november 2021
Tijd: 19.30-20.30 uur.
Locatie: Online (via Teams)
Wij sturen via de mail een uitnodiging met de link waarmee er die avond ingelogd kan worden.
De avond wordt verzorgd door Joke Mol, GZ-psycholoog van het Dr. Leo Kannerhuis en door Linda
van Silfhout, beleidsmedewerker Passend Onderwijs van ROC Rijn IJssel. Ook andere medewerkers
van KAIRO zullen hierbij aanwezig zijn.
Uiteraard hopen wij u te mogen begroeten tijdens deze informatieavond.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw aanwezigheid per e-mail aan j.mol@leokannerhuis.nl te
bevestigen?
Voor meer informatie over het onderwijs-, training- en begeleidingsprogramma KAIRO verwijzen wij
u naar onze website: https://www.leokannerhuis.nl/behandelingen/jongeren/kairo
U kunt voor inhoudelijke vragen ook telefonisch contact opnemen met Joke Mol, via het nummer
06-83661318.
Voor vragen over de aanmelding voor KAIRO bij het Dr. Leo Kannerhuis kunt u contact opnemen met
Marlies den Boer via emailadres: secretariaatkairo@leokannerhuis.nl
Met vriendelijke groet,

Joke Mol
Linda van Silfhout

