Kinderprogramma
Geen inclusiedag zonder fantastische animatie voor
de kinderen. De dag zelf kunnen ze kiezen uit een
ruim aanbod van activiteiten, aangepast aan hun leeftijd.
Voor het middagdutje van de allerkleinsten is er een
stille ruimte en oppas voorzien.
De kinderen kunnen in de opvang terecht vanaf 13u tot
17u00.

Praktisch
De inclusiedagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor
de ouders.
Indien leerkrachten of begeleiders ouders willen
vergezellen, dan zijn zij ook van harte welkom.
Om organisatorische reden zijn de inschrijvingen
beperkt.
Personen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het
schoolgaan van ‘inclusie-kinderen’, vragen we expliciet om hun inschrijving toe te lichten.

INSCHRIJVING
Gelieve het inschrijvingsgeld te storten voor
vrijdag 12 maart op rekeningnummer
001-3566471 -51 en bijgevoegd strookje volledig
ingevuld (voor en achterkant) terug te sturen
naar:
Ouders voor Inclusie
Arthur Verhaegenstraat, 42
9000 Gent
of de inschrijvingsgegevens door te sturen
per mail naar: hilde.herssens.ovi@pandora.be

PLAATS
Provinciaal Domein Puyenbroeck
De Vier Seizoenen
Craenendam 1, 9185 Wachtebeke

ROUTEBESCHRIJVING
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:
Hilde Herssens
09/330.05.62 – 0486/837 631
www.oudersvoorinclusie.be

Wie uit de richting van Gent of Antwerpen
komt, neemt op de E17 de afrit Beervelde, richting Zaffelare/Lochristi. Aan de verkeerslichten rijdt u rechtdoor richting Zaffelare. Vanaf
dat punt staat het Domein Puyenbroeck met
wegwijzers aangeduid.
Wie van Brussel komt, neemt in Melle de R4 en
neemt de aansluiting met de E17, richting
Antwerpen. De volgende afrit is Beervelde. U
neemt de richting Zaffelare/Lochristi. Aan de
verkeerslichten rijdt u rechtdoor richting
Zaffelare. Vanaf dat punt staat het Domein
Puyenbroeck met wegwijzers aangeduid.

Inclusiedag
Zaterdag 20 maart 2004
Provenciaal Domein Puyenbroeck
Wachtebeke
vanaf 13.00u

Programma
WORKSHOP 2

13u00 Onthaal - koffie
13u30

Welkomstwoord

13u45

Workshops (deel I)

15u00

Koffiepauze – ontmoeting en uitwisseling

15u45

Workshops (deel II)

Binnen inclusief onderwijs wordt er steeds
gezocht hoe het kind met een handicap kan
betrokken worden bij het klasgebeuren. Soms
is het aangewezen dat het kind een eigen leerlijn volgt, zodat er aparte doelstellingen moeten geformuleerd worden.
Inge Van de Putte begeleidt kinderen in de gewone school, en wil jullie suggesties geven bij
het opstellen van een doelenplan/handelingsplan.

17u00 Slotmoment: met veel toeters en bellen
stellen we jullie het kleuterboekje “Roel
eet zand” voor
17u30

Receptie: napraten met een hapje en een
drankje

WORKSHOP 3

WORKSHOP 4

In september 2002 werd vanuit de Vakgroep
Orthopedagogiek van U.G gestart met dit
onderzoek.”Hoe werkt de dagelijkse praktijk
van inclusief onderwijs voor een kind in
Vlaanderen?” is de onderzoeksvraag.
Geert Van Hove, promotor van dit onderzoek
schetst een beeld van de tussentijdse onderzoeksresultaten.

WORKSHOP 6

Inclusie in het lager onderwijs
Met het verhaal van twee kinderen willen we
jullie een beeld geven hoe inclusie vorm krijgt
binnen de lagere school. Waarom maakten
mensen de keuze voor inclusie? Hoe hebben
ze contacten gelegd met de school? Hoe zien
zij hun zoon of dochter evolueren? Hoe ervaart de leerkracht het klasgebeuren met
hen? De ouders en leerkrachten vertellen jullie
aan de hand van concrete situaties waar zij
naar streven en hoe zij dit aanpakken.

Inclusie in het kleuteronderwijs
Hier zijn opnieuw ouders aan het woord
over de eerste inclusiestapjes van hun
‘oogappel’ in de kleuterklas.Samen met de
leerkrachten vertellen zij hoe zij tot de
keuze voor een gewone school gekomen
zijn. Wie er hen in hun zoektocht heeft
bijgestaan. Hoe de kleuter zijn/haar klas
ervaart. Hoe het contact met de andere
kinderen verloopt.

Wegwijs

Na de pauze vanaf 15u45:

Politici over inclusie
Begin dit jaar werden al de Vlaamse democratische partijen door Ouders voor Inclusie gevraagd naar hun intenties m.b.t. inclusief onderwijs en hoe ze dit binnen hun
partijprogramma willen realiseren. Dit
politiek debat is het slotmoment van deze
politieke actie. Misschien weten jullie hierna, wie jullie stem verdient op 13 juni.

WORKSHOP 7

Zowel voor, als na de pauze kunnen jullie
deelnemen aan een workshop.
vanaf 13u45:

Onderzoek inclusief onderwijs

WORKSHOP 5

Het organiseren van inclusief onderwijs stopt
niet aan de schoolpoort. Aan de hand van het
kleurrijk verhaal van Jolien willen we jullie
wegwijs maken in het landschap van, regels
en wetten, materiële voorzieningen, therapieën, begeleidingsmogelijkheden, … Zo krijgt
jullie inclusieproject misschien nog meer kansen om te slagen.

Workshops

WORKSHOP 1

Doelenplan

Inclusief secundair onderwijs
Wat na het zesde leerjaar? Het secundair
onderwijs betekent weer een grote stap
in een inclusieve schoolloopbaan. Welke
ervaringen en tips kunnen ouders meegeven aan andere ouders in de zoektocht
naar een secundaire school? Wat loopt er
toch weer anders dan in het lager onderwijs?

