Kinderprogramma
De inclusiedagen zijn gezinsdagen, de kinderen zijn
dus meer dan welkom. Ze kunnen zich, onder deskundige begeleiding, uitleven in een kookatelier, een
muziekatelier met djembé-initiatie, een kunstatelier,
sport en spel en bij circusactiviteiten.
Voor de opvang en het middagdutje van de allerkleinsten is een rustige ruimte en oppas voorzien.

Deelnameprijs

Ouders: € 6.00
Kinderen: € 3.00
Niet-ouders: € 9.00
Koffie/thee en koek, hapje
en drankje inclusief
Voor het middagmaal kan eigen lunchpakket worden meegebracht of kunnen
broodjes bekomen worden, indien voor
10/03 besteld, aan € 2.50.
Verschillende warme en koude dranken
zijn ter plaatse te verkrijgen.

Inlichtingen

Indien u meer informatie wenst, kunt u
terecht bij het secretariaat van Ouders
voor Inclusie:
Hilde Herssens
0486/837 631
hilde.herssens.ovi@pandora.be

Ouders voor Inclusie
wordt gesubsidieerd door

Inschrijving

U kan inschrijven voor het volledige dagprogramma of alleen voor deelname aan
de voor- of namiddagactiviteit. Gelieve het
inschrijvingsgeld en eventueel het bedrag
van de bestelde broodjes, tijdig te storten
op rekeningnummer 001 – 3566471 – 51 en
bijgevoegd strookje volledig ingevuld terug
te sturen naar:
Ouders voor Inclusie
Arthur Verhaegenstraat 42
9000 Gent

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

PLAATS
Katholieke Hogeschool Limburg
Departement Lerarenopleiding
Agoralaan Gebouw B Blok R
3590 Diepenbeek

ROUTEBESCHRIJVING
Je volgt de E 313 richting Hasselt; je neemt
dan de afslag 27 bis Hasselt-West. Op de
Kuringersteenweg volg je tot aan het derde
verkeerslicht. Hier (aan Carrefour) moet je
links afslaan, de grote Ring op. Aan het derde
verkeerslicht, ga je naar links (aan Plopsa
Indoor), dit is de Universiteitslaan. Je volgt
deze 2km en sla dan, opnieuw aan het derde
verkeerslicht rechts af in (pijl universitaire
campus). KHLim gebouw B , DEPARTEMENT
LERARENOPLEIDING. Welkom!

Inclusiedag
Zaterdag 17 maart 2007
KHLim – Lerarenopleiding
Diepenbeek

Programma
In de voormiddag:
10u30 onthaal met koffie/thee
11u00		 welkom door Dhr Herman Van Esbroeck
		 Adjunct Departementshoofd KHLim
		 Departement Lerarenopleiding

Workshops

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

14u00 workshops 1 tot 4
15u45		 workshops 5 tot 8
17u00 hapje en drankje als afsluiter

Teken nu massaal de petitie op de actiewebsite: www.inclusievooriedereen.be
van Ouders voor Inclusie!

” Pas de bal naar Jan!”
Ook in de lessen Lichamelijke Opvoeding
horen kinderen met een beperking thuis. Het
ligt eraan of ze uitgenodigd worden en hoe de
leerkracht hen stimuleert om aan het groepsgebeuren deel te nemen.

13u45 welkom door Mevr. Erika Thijs
		 Gedeputeerde Welzijn en Gehandicapten
beleid Limburg
15u15		 pauze

Wat leert het leerzorgkader?
Minister Vandenbroucke komt met een voorstel om het onderwijsaanbod voor leerlingen
met leerproblemen en handicap grondig te
reorganiseren. In deze workshop komt een
medewerker van het ministerie van onderwijs
dit nieuwe “leerzorgkader” toelichten.

12u30 middagpauze
In de namiddag:

Inclusie = participatie  
De kern van inclusief onderwijs is ‘participeren’.
In deze workshop bekijken we verschillende
thema’s vanuit de invalshoek van participatie.
Hoe kan iemand met een beperking toch aan
alle lessen deelnemen? Hoe kan ondersteuning participatie bevorderen?

WORKSHOP 4

Getuigenis uit het secundair
Uit het leven gegrepen tips en ervaringen bij
het overbruggen van een groter wordende
kloof tussen onze inclusietieners en hun
leeftijdsgenoten. En hoe bereiken we het
merendeel van de leerkrachten om toch voor
onze kinderen aansluiting te hebben bij zoveel
mogelijk vakken.

Politiek debat Leerzorgkader
Binnenkort debateren de volksvertegenwoordigers erover in het Vlaams Parlement. Ouders voor Inclusie vraagt daarom
aan verschillende politieke partijen om ook
op de inclusiedag hun standpunten m.b.t.
het leerzorgkader aan te brengen.

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

Lezing door prof. Dr. PAM HUNT
(San Francisco State University, VS)
“Strategieën voor inclusie.”

Prof. Dr. Pam Hunt is reeds 20 jaar actief
bezig met opleiding en onderzoek op vlak
van inclusief onderwijs. Haar lezing zal
gaan over concrete strategieën voor sociale
en schoolse ondersteuning in de klas.
Daarnaast zal ze het hebben over de nodige
herstructureringen in de opleidingen, en op
beleidsvlak, ter ondersteuning van inclusie.
Er wordt vertaling voorzien.

WORKSHOP 5

WORKSHOP 6

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

WORKSHOP 7

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 8

Inclusie op de werkvloer
We bekijken de verschillende manieren
waarop mensen met een beperking kunnen
meedraaien binnen het gewoon arbeidscircuit. We willen ook samen nadenken over
hoe de voorbereiding naar het werk kan
gebeuren vanuit de middelbare school.

Fototentoonstelling
“Schijnwerpers op Inclusie”

Beroepsfotograaf Norbert Maes heeft 13 alledaagse
inclusiemomenten vastgelegd. Ward, Yani, Karel, Anna,
Niels, Younes, Steffi, Anneleen, Jurn, Paul, Nimi, Sofie en
Peter vertolken de hoofdrollen. De tentoonstelling is de
hele dag doorlopend te bekijken. Er zijn geleide bezoeken
tijdens de middagpauze.

