		
Kinderprogramma

PROGRAMMA
Voormiddag:
09:30	Onthaal met koffie/thee
10:15 Welkom
Inleidend woordje door Elke Decruynaere,
schepen van Onderwijs, Gent
Terugblik op 15 jaar Ouders voor Inclusie

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

DEELNAMEPRIJS

Volwassenen: 15.00 euro
Kinderen < 12 jaar: 7.00 euro
Broodjeslunch, receptie en alle dranken inbegrepen

INSCHRIJVING

12:30 - 13:30 Broodjeslunch

U schrijft in voor het volledige dagprogramma door uw
gegevens door te mailen via het inschrijvingsformulier
van de website www.oudersvoorinclusie.be.
Gelieve ten laatste op 16/03/2016 het inschrijvingsgeld te
storten op rekeningnummer: IBAN BE75 0013-5664-7151

Namiddag:

PLAATS

11:00 - 12:30 Workshops 1-2-3-4

14:00 - 15:30 Workshops 5-6-7-8
15:30 - 16:00 Koffiepauze met een feestelijke touch
16:00 - 16:45 Toonmoment van kinderen en jongeren
16:45 - 17:15 Startschot “inclusiemars”
door Daniël Termont, burgemeester van Gent
17:30 - 19:00 Feestelijke afsluiter met hapje en drankje

www.oudersvoorinclusie.be

15 ja

!
ar

De inclusiedagen zijn gezinsdagen, de kinderen zijn
dus de hele dag meer dan welkom.
Samen met “de kleine garnaal en de roste kat” gaan
we creatief aan de slag met materialen en expressie,
en werken we naar een toonmoment toe op het einde
van de dag, net voor de receptie.
Voor wie al eens een impressie wil opdoen:
www.kleinegarnaal.gent

Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen, Foyer,
Gebouw B, V. Vaerwyckweg 1, 9000 Gent.
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https://fmw.hogent.be/de-faculteit/hoe-vind-je-ons/
campus-schoonmeersen/
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Workshops
Voormiddag:
Workshop 1: Nascholingsproject V-eSperAnza
Vanuit het nascholingsproject “Vesperanza” van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen is men aan de slag met ‘community of practice’. Mensen die heel nauw samenwerken in het
dagelijkse schoolgebeuren zitten rond de tafel en denken
na over het onderwijstraject, de redelijke aanpassingen,
ondersteuning, doelen- en handelingsplanning, … in functie
van kwaliteitsvol onderwijs. De betrokken partners delen in
elkaars expertise en gaan op een gelijkwaardige basis samen
aan de slag. Ouders zijn een onmisbare schakel in dit geheel.
Hilde Mahieu en Annemie Verstraete, pedagogische begeleiders van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zullen vanuit
hun ervaringen in lager en secundair onderwijs in deze
workshop vooral focussen op de betrokkenheid van ouders.
Workshop 2: Getuigenis kleuteronderwijs
Sabrina D’ haeyer, mama van Chloë en Margita Kortbeek,
mama van Vincent, vertellen waarom zij voor inclusie
hebben gekozen en hoe ze verder dit traject uitbouwen en
organiseren. Ze geven een inkijk in de dagelijkse klaspraktijk:
hoe verlopen de interacties met klasgenootjes, wat zijn de
barrières en oplossingen? Na hun getuigenis is er voldoende
tijd om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Workshop 3: Getuigenis secundair onderwijs
Directie en zorgjuf, een klasondersteuner en ouders: samen
vormen ze een deel van een team in een secundaire school.
Mama Hilde en het team van Ward gaan dieper in op het
maken van een eigen leertraject, leerdoelen en plannen,
evalueren, samenwerken met een divers (leerkrachten)team,
met leerkrachten overleggen en bijsturen,… Werken op maat
van een kind, wat houdt dat in?
Workshop 4: Wat na het schooltraject?
De workshop van vorig jaar ’ Wat na het schooltraject?’ maakte
heel wat los. Van de deelnemers kwam dan ook de vraag om
hieraan een vervolg te breien.
We willen de vragen en bezorgdheden die leven bij ouders en
jongeren inventariseren om zo- indien daar nog steeds vraag
naar is- eventueel te komen tot zelfsturende werkgroepen
rond concrete thema’s die uit de bus komen.
Deze workshop is UITSLUITEND bedoeld voor ouders en hun
opgroeiende jongvolwassenen.
Namiddag:
Workshop 5: Getuigenis lager onderwijs
Tima was het gezicht van onze videoboodschap “#sayyes”
Maar zij kreeg ook vaak een ‘neen’ te horen. In deze workshop
laten we Malika Labraymi, de mama van Tima aan het woord.
Zij vertelt over hun zoektocht naar een school, maar ook over
de meerwaarde van een inclusief traject voor Tima en haar
omgeving.
Workshop 6: Doelgericht werken
Samen op weg! Binnen een inclusieteam werken verschillende betrokkenen samen. Ieder heeft daarbij zijn eigen kijk
op het schoolgebeuren, op de mogelijkheden en beperkingen
van het kind. Soms is het aangewezen dat het kind een eigen
leerlijn volgt, zodat er aparte doelstellingen moeten geformuleerd worden. Hoe stem je een traject af? Hoe kan je als ouder
mee betrokken worden? Hoe kan je zorgen dat deze doelen
dynamisch zijn en richting geven?

We nemen een concrete situatie als uitgangspunt om te bekijken hoe de ouders samen met het team het doelenplan/
handelingsplan hebben aangepakt waardoor het een dragend
document werd dat hun vergaderingen richting gaf.
Inge Van de Putte, medewerker Vakgroep Orthopedagogiek
UGent, en Nona Debergh, studente Orthopedagogiek UGent
begeleiden deze workshop.

Workshop 7: En dan nu… brussentijd!
Ouders van een kind met een beperking maken zich ook
wel eens zorgen over de andere kinderen in het gezin, de
brussen. Hoe beïnvloedt de broer of zus met een beperking
het leven van de brussen? Wat verwachten brussen van
hun ouders en wat verwachten ze zeker niet? Hoewel een
éénduidig antwoord op deze vragen niet bestaat en de
schuldvraag niet aan de orde is, zullen we “het brus-zijn”
van dichterbij bekijken en zo antwoorden formuleren op
bovenstaande vragen.
We doen dit samen met Tinneke Moyson, lector professionele bachelor orthopedagogie, HoGent
Workshop 8: Steunpunt voor Inclusie
De projectsubsidie van Gelijke Kansen voor het Steunpunt
voor Inclusie werd in oktober 2015 voor een derde keer
verlengd. In een praatcafé willen we ouders de kans geven
in kleine groepjes ervaringen te delen, vragen te stellen
en bekommernissen te uiten die we vanuit onze expertise
trachten te benaderen.
Heb je concrete vragen rond het inclusietraject van je zoon/
dochter? Wil je graag eens ervaringen van andere ouders
horen? Dan ben je meer dan welkom in deze workshop!

