Kinderprogramma
De inclusiedagen zijn gezinsdagen, de kinderen zullen
zich zeker niet vervelen want er is voor elke leeftijd
een ruim aanbod van activiteiten voorzien.
Voor het middagdutje van de allerkleinsten is een stille
ruimte en oppas voorzien.

INSCHRIJVING
Gelieve het inschrijvingsgeld te storten
vóór vrijdag 25 februari op rekeningnummer
001 – 3566471 – 51 en bijgevoegd strookje
volledig ingevuld (voor en achterkant) terug
te sturen naar:

Praktisch

Jan en Hilde Coppejans-Herssens
A. Verhaegenstraat 42, 9000 Gent

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.

of de gegevens door te mailen via het
inschrijvingsformulier van de website.

Om organisatorische redenen zijn de inschrijvingen
evenwel beperkt.
Personen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het
schoolgaan van ‘inclusie-kinderen’ vragen we expliciet
om hun inschrijving toe te lichten.

PLAATS
Stedelijke Basisschool Nieuwkerken
Gyselstraat 35, 9100 Nieuwkerken

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
hilde.herssens.ovi@pandora.be
www.oudersvoorinclusie.be

Uw startpunt is: E17 afrit Haasdonk (15A), dan
naar rechts (richting Haasdonk). Rechtdoor tot
aan de Fiatgarage (T-splitsing). Op deze
splitsing naar links afslaan en dan rechts
houden tot aan de lichten van het kruispunt
‘De Ster’ (herkenningspunt: de ‘waterbeddenwinkel’). Op dit kruispunt oversteken en de
straat rechts nemen (Heihoekstraat) richting
Nieuwkerken. Over de spoorweg, tot aan de
lichten aan de kerk. Rechtdoor, de Gyselstraat
in, een ’woonerf’ verkeersbord zie je op de hoek
van de straat. De school bevindt zich aan de
rechterkant, net voor de bocht.
Parking: Doorrijden tot op het kleine rond punt
en dan rechts opdraaien aan de bibliotheek
en sporthal. Voor en achter de sporthal is
voldoende parkeergelegenheid.
Deze inclusiedag wordt georganiseerd in samenwerking
met KaHo St.Lieven, lerarenopleiding St.Niklaas. Met de
steun van Vlaams Fonds en Provincie Oost-Vlaanderen.

Inclusiedag
Zaterdag 5 maart 2005
Stedelijke Basisschool
Nieuwkerken
vanaf 13.00u

Programma
WORKSHOP 2

13u00 Onthaal - koffie

Een van de belangrijkste struikelblokken van
inclusief onderwijs is de overbelasting van de
gewone leraar. In de initiële lerarenopleiding
lager onderwijs (ILLO) kunnen die vaardigheden en attitudes aangebracht worden die
een inclusieve klas mogelijk maken. Zorgen
voor het welbevinden van de hele klas,
vertrekken van de nood van elk kind, overleg
met ouders en coördinatie met andere
ondersteuners zijn aan te leren basiscompetenties. Sander Van Acker en Geert Van
Buynder lectoren ILLO Kaho Sint-Lieven gaan
hier dieper op in.

13u30 Welkomstwoord
13u45 Workshops (deel I)
15u00 Koffiepauze
15u45 Workshops (deel II)
17u00 Plenaire afsluiting
met aansluitende receptie

WORKSHOP 3

Workshops

Starterspakket
Ouders en scholen die met een inclusieproject starten willen we een antwoord
bieden op een aantal veel gestelde vragen,
zoals: Wat zijn de argumenten van ouders
om voor inclusief onderwijs te kiezen? Hoe
kan mijn kind met een handicap participeren? Hoe kan er een eigen leerlijn
worden uitgestippeld? Wat bestaat er aan
ondersteuning? Welke creatieve oplossingen hebben mensen in het verleden al
geprobeerd?

Ouderschap onder druk
Elk pril ouderschap confronteert ouders met
de kwetsbaarheid van een nieuw leven.
Wanneer men tot het besef komt dat zijn kind
een beperking heeft, dan wordt dit gevoel van
kwetsbaarheid in aanzienlijke mate versterkt.
Als ouder leef je dan met vele onbeantwoorde
vragen en zorgen m.b.t. de ontwikkelingsmogelijkheden en de toekomst van je kind.
In deze workshop staan we stil bij dit ouderschap ‘onder druk’, als een complex aanpassingsproces, dit in aansluiting bij het pas
verschenen boek van Erik De Belie en Geert
Van Hove.

Zowel voor, als na de pauze kunnen jullie
deelnemen aan een workshop.

WORKSHOP 1

‘Supervrouw’ of de gewone leraar
basisonderwijs in een inclusieve klas.

WORKSHOP 4

peuten verbonden aan een revalidatiecentrum? Op deze en nog vele andere
vragen wordt een antwoord gegeven door
een medewerker van het Departement
Onderwijs.

Na de pauze

WORKSHOP 5

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

WORKSHOP 6

Inclusiepraktijk in het lager
onderwijs.
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.

WORKSHOP 7

Getuigenis uit het secundair
onderwijs.
De basisfilosofie is dezelfde als in het lager
onderwijs, maar de concrete realisatie in
het secundair onderwijs roept des te
meer vragen op. We laten een jongere
zelf haar verhaal vertellen.

Spelregels
Moeten de eindtermen gehaald worden?
Mag een kind de les verlaten voor therapie?
Mogen therapeutische behandelingen op
school enkel verstrekt worden door thera-

De infomarkt
Wie op zoek is naar informatie en documentatie kan doorlopend hier terecht.

