5 jaar Ouders voor inclusie

INCLUSIEDAG
Zaterdag 18 maart 2006
KaHo Sint-Lieven
Campus Waas
Sint-Niklaas

Programma
Ter gelegenheid van ons 5 jarig bestaan bieden wij u een uitgebreid feestprogramma aan.

In de voormiddag:

In de namiddag:

Academische zitting

Workshops

met muzikaal intermezzo

13u30:

welkom en voorstelling
namiddagprogramma

13u45:

workshops (deel I)

09u30: onthaal – drankje
10u00: welkomstwoord & korte historiek
van Ouders voor Inclusie
“De kracht van ouders.”
Prof. Dr.Geert Van Hove, U.Gent
“Inclusief onderwijs, komt het er van en hoe?”
Debat met een vertegenwoordiger vanuit het
beleid, vanuit de school en vanuit de ouders.
Flip Feyten, VRT-nieuwsdienst, is moderator.
11u30:

receptie en bezoek aan infomarkt

12u30:

middagpauze

15u00: koffiepauze
15u45:

workshops (deel II)

17u00: plenaire afsluiter met
verjaardagstaart

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

Deel 1
Workshop 1:
Inclusie in het kleuteronderwijs

Workshop 3:
Getuigenis uit het secundair onderwijs

Een workshop voor de ouders en leerkrachten
van de allerkleinsten: de inclusie-kleuters, de
inclusie-peuters, misschien ook de inclusiebaby’s?

De basisfilosofie is dezelfde als in het lager
onderwijs, maar de concrete realisatie in het
secundair onderwijs roept des te meer
vragen op. Vragen ook: Wat na de middelbare
school? en Inclusie op het werk?

Workshop 2:
Inclusiepraktijk in het lager onderwijs
We laten hier de ouders van een kind met
een handicap in het lager onderwijs aan het
woord. Zij zullen vooral hun persoonlijke
ervaringen met ons delen.

Workshop 4:
Onderzoek Inclusief Onderwijs
Dit onderzoek werd gevoerd door de Vakgroep
Orthopedagogiek van de Universiteit Gent,
samen met heel wat partners. Alle aspecten
van inclusief onderwijs worden hierin belicht.
In deze workshop wordt een overzicht
gegeven van de vaststellingen uit het onderzoek en de aanbevelingen naar de organisatie
van inclusief onderwijs.

Deel 2
Workshop 5:
Starterspakket

Workshop 7:
Inclusie in de vrije tijd

Ouders en scholen die met een inclusie-project starten willen we een antwoord bieden
op een aantal veelgestelde vragen. Hoe kan
mijn kind met een handicap participeren? Hoe
kan er een eigen leerlijn worden uitgestippeld? Wat bestaat er aan ondersteuning?

Zowel de visie van CM-“Jeugd en Gezondheid”
en van de Vlaamse Liga van Gehandicaptensport als een getuigenis over inclusie binnen jeugdbeweging, komen hier aan bod.

Workshop 6:
Sociale relaties

Voorstelling van enkele manieren van werken om het inclusief functioneren van de
klasleerkracht en de gehele klas te illustreren aan de hand van videobeelden. Via het
ondersteunen van de klasgroep door een
extra leerkracht (student) kan het individuele
welbevinden en de vooruitgang op alle terreinen van elke leerling bevorderd worden.

“Sociale integratie” wordt vaak genoemd als
een motief bij de keuze voor inclusief onderwijs. Dit wil evenwel niet zeggen dat relaties
zomaar vlot lopen. In deze workshop staan
we stil bij het sociale netwerk van leerlingen
binnen het inclusief onderwijs en hoe dit in
de praktijk kan ondersteund worden.

Workshop 8:
Leerkrachten leren inclusief functioneren

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

Kinderprogramma
Zoals elk jaar staat er weer een leger jonge
mensen klaar om uw kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.
In de tweede helft van de namiddag worden
alle kinderen bovendien vergast op een
optreden van Frank De Gruyter.
Voor het middagdutje van de allerkleinsten
is een stille ruimte en oppas voorzien.

Deelnameprijs
Ouders: 6.00 euro
Kinderen: 3.00 euro
Niet-ouders: 9.00 euro
Lunch is mogelijk maar
niet in de prijs voorzien.

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

Inschrijving
U kan inschrijven voor het volledige dagprogramma of alleen voor deelname aan de voorof namiddagactiviteit.
Gelieve het inschrijvingsgeld te storten op
rekeningnummer 001 – 3566471 – 51 en bijgevoegd strookje volledig ingevuld terug te
sturen naar:
Hilde Herssens
A. Verhaegenstraat 42
9000 Gent
of de gegevens door te mailen naar:
hilde.herssens.ovi@pandora.be

Plaats
Kaho St-Lieven
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas

Routebeschrijving
uw startpunt is:
E17 afrit Sint-Niklaas centrum (14-15)
Op de Parklaan (N16) volgt u de richting “Ziekenhuizen”. Via de Moerlandstraat komt u in
de Hospitaalstraat waar de campus op je linkerzijde ligt.
Er is voldoende parkeergelegenheid voorzien.

