Praktisch
De inclusiedagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor
ouders. Indien leerkrachten of begeleiders, ouders willen
vergezellen, dan zijn zij ook van harte welkom.
Om organisatorische redenen zijn de inschrijvingen evenwel beperkt. We zijn tevreden met ieders interesse voor
onze inclusiedagen, maar aan personen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het schoolgaan van ‘inclusiekinderen’ vragen we expliciet om hun inschrijving toe te
lichten.

deelnameprijs
5 euro voor volwassenen
2,5 euro voor kinderen

inlichtingen
Indien u verdere informatie wenst,
kunt u terecht bij het secretariaat van
Ouders voor Inclusie :
Antoon en Rita De Schryver
rita.stevens@club.worldonline.be
09/220 52 59
Jan en Hilde Coppejans
jan.coppejans@pandora.be
09/330 05 62

plaats
Koningin Fabiola Home
Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen

routebeschrijving
Met de wagen vanuit Brussel:
Op de autosnelweg Brussel – Leuven –
Aachen (E 314) de afrit Maasmechelen
(33) nemen en dan links aanhouden
richting Maaseik. Aan de eerste lichten
linksaf. Deze baan volgen tot aan de
derde rotonde. Dan weerom links waarna de eerste rechts. Volg dan de pijlen
‘Koningin Fabiola Home’.
Met het wagen vanuit Antwerpen:
De autosnelweg Antwerpen – Luik
(E313) tot aan de verkeerswisselaar van
Lummen. Hier E 314 Leuven – Aachen
nemen en deze volgen tot afrit Maasmechelen (33). Daarna zoals beschrijving hierboven.

ouders voor inclusie

Vierde Inclusiedag

inschrijving
Gelieve het inschrijvingsgeld te storten
vóór vrijdag 8 november op rekeningnummer:
001-3566471-51 en bijgevoegd strookje volledig
ingevuld terug te sturen naar:
Jan en Hilde Coppejans
A. Verhaegenstraat 42
9000 Gent

Zaterdag 16 november 2002
Koningin Fabiola Home
Maasmechelen
vanaf 13.30u

Programma
13.30

Onthaal – koffie

14.00

Welkomstwoord

14.15

Koffiepauze

16.00

Workshops (deel II)

WORKSHOP 4

Voor de pauze vanaf 14.00

Inclusie(f) onderwijs onder de loep.
Wat is inclusie? Wat zijn de voorwaarden
voor inclusief onderwijs, en hoe zet je deze
om in de praktijk? Welke verschillende ondersteuningsmodellen zijn aangewezen?
Waar duiken eventuele knelpunten op?

WORKSHOP 2

Samen en nog gezellig ook.
Binnen een inclusieteam werken verschillende betrokkenen samen. Ieder heeft daarbij zijn eigen kijk op het schoolgebeuren, op
de mogelijkheden en beperkingen van het
kind. Dit maakt het niet altijd even evident
om samen te werken. Tijdens deze workshop bekijken we de teamwerking binnen
inclusief onderwijs van nader bij.

Na de pauze vanaf 16.00

WORKSHOP 5

Inclusie(f) onderwijs onder de loep.
Om iedereen de kans te geven deze workshop
bij te wonen, herhalen we hier dus workshop 1.

WORKSHOP 6

WORKSHOP 7

Wie er de voorkeur aan geeft wat meer
tijd te nemen om ‘onder gelijkgezinden’
wat ervaringen uit te wisselen of wat op
verhaal te komen, kan in plaats van een
workshop te volgen, terecht in de babbelhoek.

Getuigenissen uit het lager onderwijs.

Kinderprogramma

We laten hier de ouders van kinderen met een
handicap in het lager onderwijs aan het woord.
Zij zullen vooral hun persoonlijke ervaringen
met ons delen.

De inclusiedagen zijn gezinsdagen, de
kinderen zullen zich zeker niet vervelen
want er is kinderanimatie voorzien. De
dag zelf kan men kiezen uit verschillende
activiteiten.

Inclusie in het kleuteronderwijs.
Een workshop voor de ouders en leerkrachten van de allerkleinsten: de inclusiekleuters, de inclusie-peuters, misschien

WORKSHOP 8

De babbelhoek

Kinderen spreken voor zichzelf.
We laten een aantal kinderen en hun klasgenoten aan het woord. Zij volgen school
binnen een situatie van inclusief onderwijs.
Hoe ervaren ze dit zelf? Wat denken hun
leeftijdsgenoten hierover? Hoe zien zij hun
toekomst?

WORKSHOP 3

Het beleid bevraagd.
Na de uiteenzetting rond de discussietekst
‘Maatwerk in samenspraak’ tijdens onze
vorige inlcusiedag, nodigen we opnieuw een
beleidsverantwoordelijke uit. We bevragen
Dhr. Paul ’s Heeren, kabinetsmedewerker van
Mevr. Marleen Vanderpoorten over de verdere
plannen en intenties van de Minister rond
inclusief onderwijs. We leggen tevens de knelpunten voor die wij als ouders ervaren.

receptie

Workshops

WORKSHOP 1

secundair onderwijs roept des te meer
vragen op. We laten een school, die verschillende inclusie leerlingen ontvangt, aan het
woord.

Workshops (deel I)

15.30
17.15

ook de inclusie-baby’s? Een drietal ouders vertellen hun verhaal van inclusief onderwijs in
de kleuterklas.

Inclusie in het secundair onderwijs.
De basisfilosofie is dezelfde als in het lager
onderwijs, maar de concrete realisatie in het

Wie wil ZWEMMEN vragen we evenwel
vooraf in te schijven.

