Kinderprogramma
Geen inclusiedag zonder fantastische animatie voor de
kinderen. De dag zelf kan men kiezen uit een ruim aanbod
van activiteiten. Op het programma staan ondermeer
een boeiend poppenspel en een workshop “poppen maken”. Hiervoor mogen de kinderen allerlei materiaal meebrengen, zoals stof, wol, kurken, kleine kartonnen doosjes.
Voor het middagdutje van de allerkleinsten is er een stille
ruimte voorzien.
Kinder opv
ang vvan
an 13u tot 17u30
opvang
17u30..

inschrijving
Gelieve het inschrijvingsgeld te storten
voor vrijdag 21 maar
maartt op rekeningnummer
001-3566471-51 en bijgevoegd strookje
volledig ingevuld (voor en achterkant) terug
te sturen naar:
Ouders voor inclusie
Jan en Hilde Coppejans
Arthur Verhaegenstraat 42 – 9000 Gent

Praktisch

plaats

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 reden 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 ‘inclusie-kinderen’
vragen we expliciet om hun inschrijving toe te lichten.

KHBO Campus Sint Andreas
Garenmarkt 8 – 8000 Brugge

deelnameprijs
koffie, hapje en drankje inbegrepen
Ouders: 6,00 euro
Kinderen: 3,00 euro
Niet-ouders: 9,00 euro

inlichtingen
Indien u verdere informatie wenst,
kunt u terecht bij het secretariaat van
Ouders voor Inclusie:
Jan en Hilde Coppejans-Herssens
jan.coppejans@pandora.be
09/330.05.62
U kunt ook de website raadplegen:
www.oudersvoorinclusie.be

routebeschrijving
Met de wagen vanuit Gent of Oostende.
Autosnelweg E 40 afrit 7, richting Brugge.
Aan de tweede lichten rechtsaf: Kon. Albertlaan. Ongeveer 2 km tot aan de spoorweg. Onder de spoorweg rechts aanhouden:
Buiten Begijnevest, voorbij het station, over
de hoge brug direct naar links, over de
brug, richting centrum: Katelijnestraat.
Deze straat volgen tot voorbij de kerk,
direct rechts: Guido Gezelleplein. Tweede
straat rechts, na ongeveer 300 m. Garenmarkt nr 8.
Welkom !

ouders voor inclusie

Vijfde Inclusiedag
Zaterdag 29 maart 2003
KHBO Campus Sint-Andreas
Brugge
vanaf 13u00

Programma
13.00 Onthaal – koffie

WORKSHOP 2

Vanaf september 2003 is er inschrijvingsrecht.
Maar wat betekent dit voor kinderen met een
handicap in het gewoon onderwijs? Welke
ondersteuning wordt geboden vanuit de
overheid? Heeft de overheid nog plannen voor
het inclusief onderwijs? Om op deze vragen
een antwoord te bieden nodigen we ook deze
keer een medewerker van de Minister van
Onderwijs uit.

13.30 Welkomstwoord
13.45 Workshops (deel I)
15.00 koffiepauze – ontmoeting en
uitwisseling
15.45 Workshops (deel II)
17.00 Slotmoment: We laten een “ballonnetje
op voor inclusie”. Honderden ballonnen
gaan de lucht in met een oproep voor
meer kansen voor inclusief onderwijs.
WORKSHOP 3

Receptie: napraten met een hapje en
een drankje

WORKSHOP 1

WORKSHOP 6

WORKSHOP 4

Inclusie in het lager onderwijs

Inclusie in het secundair onderwijs

Na de pauze vanaf 15u45

Een kijk op een ander: beeldvorming
van kinderen met en zonder handicap
Inclusief onderwijs kadert binnen een bepaalde
manier van leven, een bepaalde manier van
kijken naar mensen met en zonder handicap.
Het beeld dat we van mensen vormen bepaalt
vaak de manier waarop we hen ondersteuning

Na inclusief onderwijs, inclusieve
arbeid.
En wat na de school? Dit is een vraag die
vele ouders bezighoudt. Gelukkig merken
we ook op het vlak van tewerkstelling een
inclusiebeweging. Werken in een gewone
werkomgeving aansluitend op leren in een
gewone schoolomgeving? We lichten dit in
deze workshop toe a.d.h.v. getuigenissen
en een aantal beschouwingen.

Is inclusief onderwijs in het lager onderwijs een
uitdaging, in het secundair onderwijs lijkt het
vaak onbegonnen werk. Of toch niet? Vanuit
een aantal concrete ervaringen wordt aangegeven hoe het kan!

WORKSHOP 5

Gebruik van hulpmiddelen in de klas
Vaak moeten er voor onze kinderen lessen
en taken worden aangepast. Hiervoor
bestaan hulpmiddelen.
Een deskundige laat ons kennismaken met
een ruim aanbod van praktische toepassingen om, voor 4 tot 21 jarigen, op een eenvoudige manier oefeningen en werkbladen
te maken.

WORKSHOP 7

Inclusie, inclusief onderwijs…
Op veel verschillende terreinen is inclusie
en inclusief onderwijs een “heet hangijzer”.
Inclusie draait om een manier van samenleven waar ieder van ons zich thuis in voelt.
Wat houdt inclusie nu concreet in?
Wat betekent dit als we praten over onderwijs? Welke plaats krijgen ouders hierbinnen? Wat denken kinderen met en zonder
beperkingen hierover? Elisabeth De Schauwer reikt hiervoor een paar kapstokken
aan. Daarnaast laten we veel ruimte voor
uitwisseling en vragen van ouders zelf.

bieden. In deze workshop geeft Geert Van
Hove hierover een inleidende beschouwing.
We staan verder stil bij het concept inclusie,
inclusief onderwijs, beeldvorming en verschillende ondersteuningsmodellen.

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

Workshops
Zowel voor, als na de pauze kunnen jullie
deelnemen aan een workshop.
vanaf 13u30:

Het beleid aan het woord

WORKSHOP 8

Inclusie in het kleuteronderwijs
Getuigenissen vanuit de praktijk vinden we
bij Ouders voor Inclusie heel belangrijk.
‘Goed begonnen is half gewonnen’, daarom
vertellen een aantal ouders over het inclusief onderwijs van hun ‘oogappel’ in de kleuterklas.

