Stoplicht Joep

Wat zie je aan mij?

Wat heb ik nodig?

- ik luister goed en kan een opdracht uitvoeren
- ik wil zelf dingen doen (gamen, filmpjes maken)
- ik praat graag
- ik kan me vrij goed concentreren op een taak
- ik kan mijn broertje om me heen goed verdragen
- ik heb geen last van lawaai om me heen

- ik heb duidelijkheid nodig
- rustige omgeving
- vertrouwde omgeving
- niet veel veranderingen

- ik heb stress en ben onrustig
- ik begrijp dingen minder snel
- ik kom moeilijker tot activiteiten
- ik ben snel afgeleid
- ik doe bij lawaai mijn handen op mijn oren
- ik wil de gordijnen dicht en niet naar buiten
- ik heb geen zin om dingen te doen
- ik mopper
- ik word sneller boos of geïrriteerd
- het lukt me niet goed om met mijn broertje om te
gaan

- ik heb duidelijkheid nodig
- rustige omgeving
- vertrouwde omgeving
- niet veel veranderingen
- ik heb uitleg over de situatie nodig
- bij mij checken of ik luister en het begrijp
- gordijnen dicht en ik ben het liefste alleen of met
mama of papa
- zoveel mogelijk uit de buurt van broertje zijn.

- ik ben boos en ik schreeuw
- ik ben moe
- ik kan schelden
- ik kan slaan
- ik luister niet goed
- ik ga hard roepen als mensen mij niet verstaan,
begrijpen of kritiek hebben
- ik kom bijna of niet tot activiteiten
- ik kan niet tegen prikkels, kruip onder dekens
- ik kan erg boos worden als mijn broertje mij
lastig valt of lawaai maakt

- ik heb duidelijkheid nodig
- rustige omgeving
- vertrouwde omgeving
- niet veel veranderingen
- ik heb uitleg over de situatie nodig
- bij mij checken of ik luister en het begrijp
- ik moet aangestuurd worden; zeer duidelijk
aansturen, ‘streng zijn’, ‘doorduwen’
- gordijnen dicht en ik ben het liefste alleen of met
mama of papa
- goed toezicht houden bij contact met broertje
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