KINDERPROGRAMMA

PLAATS

De inclusiedagen zijn gezinsdagen, de kinderen zijn
dus de hele dag meer dan welkom en worden door
heel wat enthousiaste vrijwilligers geanimeerd.

Middenschool KA – Assebroek
Daverlostraat 132, 8310 Assebroek
T. 050 35 43 08

In de namiddag verwachten we Compagnie de OorSprong o.l.v. Yves Bondue, met een interactieve muziek
en theatervoorstelling (www.ciedeoorsprong.be).

ROUTEBESCHRIJVING

Voor de opvang en het middagdutje van de allerkleinsten is een rustige ruimte en oppas voorzien.

DEELNAMEPRIJS
Volwassenen
Kinderen < 12

12.00 €
6.00 €

Broodjeslunch, receptie en alle dranken inbegrepen

INSCHRIJVING
U schrijft in voor het volledige dagprogramma.
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
0486-837 631
info@oudersvoorinclusie.be
of de gegevens door te mailen via het inschrijvingsformulier van de website www.oudersvoorinclusie.be.

MET DANK AAN

Met het openbaar vervoer:
Vanuit het station in Brugge rijdt elke 20 min. een
Lijn-bus naar Assebroek.
Met de auto:
Vanuit Brussel/Gent: E40 (A10) richting Oostende/
Brugge, neem afrit 10 Beernem en sla links af, Wingene Steenweg. Na 3km sla links af (richting Brugge) op
de rotonde. Na 5km sla links af Bruggestraat (N337).
Na 1,8 km verandert de (N337) in Astridlaan, rechtdoor
gedurende 1,9km. Dan links afslaan in Raboudenburgstraat, vervolgens rechts afslaan in de Daverlostraat.
Vervolg de weg op de rotonde rechtdoor.
Vanuit Antwerpen: Neem de Expressweg (A11), links
afslaan Koning Albertlaan (N49) richting Maldegem,
op de rotonde rechts afslaan Brugsesteenweg richting Sijsele. Na 8km op de rotonde rechtdoor Bruggesteenweg/Maalsesteenweg. Na 3km links afslaan Ter
Lo en verder rechtdoor in Vossensteert; links August
Derrestraat; rechts Vooruitgangstraat. Rechtdoor Koning Boudewijnlaan; op het einde naar links.
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Vanuit Kortrijk: Neem de E403/A17 richting Brugge/
Oostende. Sla rechts af in de Kon. Albert I-laan (N397).
Op de 2 komende rotondes rijd je rechtdoor. Vervolg
de weg gedurende 2,1km. Sla rechts af in de Gen. Lemanlaan. Volg ruim 1km en ga dan rechts in de Kon.
Boudewijnlaan. Op het einde links.
Welkom in de Daverlostraat 132! Er is voldoende parking voorzien. Volg hiervoor de aanwijzingen.

www.oudersvoorinclusie.be

Middenschool Assebroek
Koninklijk Atheneum
Assebroek
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Voormiddag
The Including Samuel Project
De Amerikaanse film “Including Samuel” van cineast Dan
Habib onderzoekt de educatieve en sociale inclusie van
jongeren met beperkingen. De veelvuldig bekroonde documentaire vertelt het verhaal van de familie Habib en hun
inspanningen om hun zoon Samuel te betrekken in de verschillende aspecten van ‘het leven’.
In de film worden er ook nog enkele andere families gevolgd,
met verschillende ervaringen op het vlak van inclusie. De documentaire laat eveneens leerkrachten, ouders en (ervarings)
deskundigen aan het woord.
De film is in het Nederlands ondertiteld. Een voorproefje en
meer info op: www.includingsamuel.com
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NAmiddag
Workshop 1 | Inclusie in de kleuterklas
Een workshop voor ouders en leerkrachten van jonge
kinderen met een handicap. Twee mama’s willen hun
ervaringen met jullie delen. En een directeur vertelt over de
manier waarop hij zijn leerkrachtenteam coacht om dagelijks
“inclusie” op school waar te maken.
Workshop 2 | 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 3 | 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.
Workshop 4 | Studeren met ondersteuning
in het Hoger Onderwijs
Hoe gaat het om als student met een functiebeperking in

het Hoger Onderwijs te studeren? Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs vroeg een aantal studenten met een
functiebeperking naar hun ervaring. Misschien kan hun
verhaal jou inspireren.
Workshop 5 | Starten met inclusie, vragen
en overwegingen
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 | Voorbij de vraagtekens – een hand(ig)boek
voor leerkrachten
In de voorbije jaren werden leraren van kleuter tot secundair onderwijs geïnterviewd met telkens de vraag hoe zij
het inclusieproces hebben ervaren en waar gemaakt. De
verhalen en de analyse werden gebundeld in een boek.
Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de thema’s
die aan bod komen o.a. klasdynamiek, didactiek, samenwerking met collega’s en ouders,… kortom het gaat over
HOE leraren inclusie hebben doen werken.
Workshop 7 | Rechten binnen het onderwijs
In samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en Racismebestrijding staan we stil bij de rechten
die onze kinderen hebben bij deelname aan het gewoon
onderwijs. Dit gaat in de eerste plaats over het inschrijvingsrecht, maar verder ook over het recht op ondersteuning en de anti-discriminatiewetgeving. We lichten ook de
resultaten toe van het onderzoek naar de “Barrières van
ouders bij hun zoektocht naar een geschikte school”.
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.

