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gebruiksaanwijzing

WANNEER WEL
KALENDER
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Wat
Deze kalender geeft CASS overzicht wanneer in het jaar voor hem  
belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden.

Wie
Deze WANNEER wel kalender wordt gebruikt door CASS die een
beperkt overzicht heeft over het hele jaar en (steeds terugkerende)
vragen heeft over activiteiten die verder weg in de tijd liggen.

Wanneer
Wanneer CASS steeds opnieuw dezelfde vragen stelt over belangrijke
activiteiten, zoals:
• Ben ik ook jarig?
• Wanneer ben ik jarig?
• Ga ik ook weer vuurwerk afsteken?
• Wanneer gaan we het vuurwerk dan bestellen?
• Wanneer halen we het vuurwerk op?
• Wanneer is het feest?
• Hoeveel nachtjes slapen nog?
• Wanneer ga ik weer logeren?
Enzovoort.

Bij al deze terugkerende vragen wil CASS maar één ding en dat is grip 
krijgen op de tijd! Hij wil kunnen overzien hoe lang iets nog duurt. 
Wanneer datgene komt waar hij zich op verheugd òf waar hij tegenop
ziet. Deze WANNEER wel kalender geeft daar het antwoord op!

Waar
Deze WANNEER wel kalender is een waardevol hulpmiddel in de zorg,
in het onderwijs en voor thuis, voor iedereen die moeite heeft met de
tijd overzien.
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Hoe
Door met een sticker aan te geven WANNEER de voor hem belangrijke
(onderdelen van een) activiteit plaatsvind(en)t, wordt dit voor hem 
zichtbaar in de tijd. Door met de bijgeleverde effen blauwe stickers elke 
dag die geweest is af te plakken, komt de belangrijke activiteit steeds 
zichtbaar een dag dichterbij. Hierdoor heeft CASS grip op wanneer de 
belangrijke activiteit gaat plaats vinden en zal vragen hiernaar afnemen.

De kalender is gemaakt van afneembaar en beschrijfbaar materiaal.
Met de bijgeleverde afneembare stift kan op de kalender geschreven
of getekend worden.

De WANNEER wel kalender is meerdere jaren te gebruiken. De bijgele-
verde stickers met allerhande activiteiten zijn herbruikbaar. Na gebruik 
kunnen ze op de afplakvellen achterin de kalender worden geplakt.

Deze uitgave bestaat uit:

Kalender - langetermijnplanner
Stickervellen
Een afneembare stift


