Deelnameprijs

Volwassenen: € 10.00
Kinderen < 12: € 5.00
Broodjeslunch, receptie en alle dranken incl.

Inlichtingen

Indien u meer informatie wenst,
kan u terecht bij Ouders voor Inclusie:

Kinderprogramma

De inclusiedagen zijn gezinsdagen, de kinderen zijn dus meer dan welkom. Onder deskundige begeleiding wordt opnieuw hun
creativiteit aangesproken en gaan ze knutselen, musiceren, dansen en toneel spelen.
Voor de opvang en het middagdutje van de
allerkleinsten is een rustige ruimte en oppas
voorzien.

Hetty Pasteels: 0475/972 012
Hilde Herssens: 0486/837 631
info@oudersvoorinclusie.be

Met Dank aan

VGPH VBB (Vlaams Gebruikersplatform
Vlaams-Brabant en Brussel)
Provincie Oost-Vlaanderen

Inschrijving

U schrijft in voor het volledige dagprogram
ma. Gelieve het inschrijvingsgeld 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

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
www.vlaamsbrabant.be

Ouderpraatgroepjes
Tijdens de receptie wordt het nieuwe
initiatief van Ouders voor Inclusie aan u
voorgesteld. Met projectsteun van “Hart
voor Handicap” starten we met “regionale
ouderpraatgroepjes”

ROUTEBESCHRIJVING

Met het openbaar vervoer:
Het provinciehuis ligt op loopafstand van het treinen busstation van Leuven. Het provinciehuis bevindt
zich bij het buitenkomen van het station links. U volgt
eenvoudig de promenade.
Met de auto:
Neem in Leuven de ring richting Tienen en Diest.
U rijdt tot voorbij de Tiense Poort. Kies bij het naderen
van het provinciehuis de rechterrijstrook en rij door,
richting station, tot op het einde. Sla vervolgens
rechtsaf en rij stapvoets, met respect voor voetgangers en fietsers die hier uw pad kruisen tot aan de
spoorweg.
Hier moet u rechts af; u rijdt verder langs de sporen,
tot op het einde.
Daar vindt u rechts de parking.
Volg verder de aanwijzingen «Ouders voor Inclusie»

Inclusiedag
Zaterdag 21 maart 2009
Provinciehuis Vlaams-Brabant
Leuven

Programma vooral gericht
naar ouders

WORKSHOP 2

Uit het leven gegrepen tips en ervaringen bij het overbruggen van een groter
wordende kloof tussen onze inclusietieners en hun leeftijdsgenoten.
Hoe bereiken we de verschillende
leerkrachten om voor onze kinderen
aansluiting te hebben bij zoveel mogelijk vakken?

Er gaan dit jaar, zowel in de voormiddag als in de
namiddag verschillende workshops door. Indien
mogelijk, geef al bij de inschrijving aan welke twee
workshops je graag wil volgen.
In de voormiddag:
10u30 		onthaal met koffie/thee

WORKSHOP 3

11u00		welkom
11u30 - 13u00

workshops 1-4 of 9

13u00 - 14u00

middagpauze

welkom

14u30 - 16u00

workshops 5-8 en 10

16u30

“Verborgen talenten”

17u30

hapje en drankje als afsluiter

Workshops
Voormiddag
WORKSHOP 1

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?

Mijn toekomst in eigen handen
Je toekomstdroom realiseren doe je
niet alleen!
Via concreet beeldmateriaal willen we
aantonen hoe belangrijk een netwerk
is en reiken we mogelijkheden aan hoe
je daar samen met anderen kan aan
werken.

In de namiddag:
14u15

Getuigenis uit het secundair

WORKSHOP 4

Namiddag
WORKSHOP 5

Ouders en scholen die met een inclusie-project starten willen we een antwoord bieden op een aantal veel gestelde vragen. Hoe kan mijn kind met een
handicap participeren? Hoe kan er een
eigen leerlijn worden uitgestippeld?
Wat bestaat er aan ondersteuning?
WORKSHOP 6

Inschrijvingsrecht
Als ouders vinden wij dat onze kinderen
recht hebben op inclusief onderwijs.
Maar hoe maken we dat waar? Wat
draagt het VN-verdrag voor personen
met een handicap daartoe bij? En hoe
zit het met het inschrijvingsrecht in
Vlaanderen? We staan ook concreet stil
bij wat er zich voordoet wanneer ouders
hun kind met een handicap willen inschrijven in een gewone school.

Is inclusief onderwijs ook iets voor
mijn kind ?
Zal er binnen inclusie voldoende aandacht zijn voor de speciale noden van
mijn kind? Zijn deze bedenkingen,
overwegingen,... herkenbaar?
We laten via rollenspel de ervaringen
van ouders en hun visie op inclusie aan
bod komen.
In deze workshop zal blijken dat inclusie een andere kijk vraagt op kinderen
met een handicap, ouders en professionelen.

Starterspakket

WORKSHOP 7

Ouders voor Inclusie wil zich dit jaar ook expliciet
richten naar directies, leerkrachten en andere professionelen binnen inclusie(f onderwijs).
In samenwerking met de Katholieke Hogeschool
Leuven, BanaBa BuO worden twee workshops aangeboden:

Voormiddag
WORKSHOP 9

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.

Index voor Inclusie
De Index voor Inclusie is een praktisch
hulpmiddel om het proces naar inclusief onderwijs op elke school te ondersteunen. De Index biedt scholen een ondersteunend proces van (zelf)evaluatie
en ontwikkeling, dat gebaseerd is op de
inzichten van personeel, bestuurders,
leerlingen, ouders/verzorgers alsook
die van de plaatselijke gemeenschap.

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

Programma vooral gericht
naar PROFESSIONELEN

Namiddag
WORKSHOP 10

Is inclusief onderwijs iets voor
alle kinderen?
Deze workshop die in de voormiddag
reeds doorging voor ouders, wordt hier
herhaald maar vanuit het perspectief
van de school.

