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Ondersteuners worden een aantal
dagen vrijgesteld om vormingen te

volgen. Daardoor kunnen zij
bepaalde

ondersteuningsmomenten niet in
hun lessenrooster opnemen.
 Bedankt voor jullie begrip. 

 

Vormingsweek
 
 
 

OP DE KALENDER

Wereld Downsyndroom 
Dag  

21 maart 2 april

Wereld Autisme 
Dag

KORT NIEUWS
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 DECREET LEERSTEUN 
In onze nieuwsbrieven houden we jullie

graag op de hoogte van de laatste stand

van zaken betreffende het decreet
leersteun. 

 
We kunnen jullie momenteel helaas geen

verder nieuws brengen. De conceptnota leersteun is 
hier te raadplegen.  

 
 
 

KWALITEITSBEVRAGING ONW CO
 

Voor ONW CO is kwaliteitszorg heelbelangrijk. Wij hechten veel waarde aande feedback van onze samenwerkendepartners om onze werking steeds teoptimaliseren. Samen met dezenieuwsbrief ontvangen jullie een link naaronze kwaliteitsbevraging.Bedankt om deze in te vullen! 
 

Via deze link kan je de resultaten van debevraging van vorig schooljaar en debijhorende aanpassingen aan onzewerking terugvinden.
 
 

https://www.onwco.be/
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/210625%20Mededeling%20conceptnota%20decreet%20leersteun.pdf
https://www.onwco.be/_files/ugd/f20d41_2638a78a683e4d55b411d6d13c188f42.pdf


VOORUITBLIK NAAR DE VORMINGSWEEK

Om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen bieden is het belangrijk dat ondersteuners beschikken over
de juiste en voldoende expertise. Daarom maakt professionalisering deel uit van de schoolopdracht van

ondersteuners. 
 

Ieder schooljaar kiezen de ondersteuners drie pijlers waarop de focus ligt in de vormingsweken. 
Voor het schooljaar '21-'22 staan de volgende pijlers centraal: 

'Oplossingsgericht Coachen - ICT vaardigheden - Sociaal Emotioneel'

pijler in de kijker

 
 

... je de kleur en grootte van je muiscursor kan aanpassen?

                                                      ... je een toetsenbord zo kan instellen dat tweeklanken en
veelvoorkomende woorden in 1 klik kunnen worden geschreven?

...je computers en tablets kan laten voorlezen zonder bijkomende software?
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ICT vaardigheden

Er bestaan veel computerprogramma's en apps die een meerwaarde bij ondersteuningsmomenten
voor leerlingen en leerkrachten kunnen zijn. Ondersteuners krijgen de kans om enkele van deze

technologische softwaretoepassingen op tablet en pc te leren kennen en uit te proberen. 
 

BRUIKBARE APPS

Photomath
Wiskundige berekeningen

oplossen 

Go talk Now
Ondersteun de communicatie met

visualisaties

ViaOpta Daily
Tekst voorlezen door te

scannen

WIST JE DAT ...

Nieuwgierig geworden naar meer informatie? 
Vraag het zeker aan de ondersteuners op jouw school!



DUURZAAM TRAJECT IN DE KIJKER
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Op zoek naar knikkers in

die stinkende smurrie?

Jakkes! 

Ervaar motivatieproblemen

en weerstand bij het

starten aan een oefening.

Ik voel me zo onrustig. Hoe moet
ik nu op deze stoel blijven zitten?
Die lepel met knikker erop is zo

vervelend, en dan die wind
erbij...Ik kan me echt niet stil

houden... en dan nog opletten, pff 

FOCUS EN AANDACHT

De pinguïndans, maar dan

met omgekeerde bewegingen,

help! Ik doe telkens het

verkeerde, het voelt zo raar om

iets anders te doen... 

RESPONSINHIBITIE

BEWEGINGSONRUST

INTERNE ONRUST

Maak een
opdracht en
probeer de
gedachte-

stroom die je
constant hoort

te
onderdrukken.

Moeilijk he?

Op een pedagogische studiedag in het Koninklijk Atheneum De Ring in Leuven werd op vraag van de
school een inleefparcours over ADHD uitgewerkt en begeleid door enkele ondersteuners uit
regioteam Leuven Centrum. In 8 inleefopdrachten konden de deelnemende leerkrachten ervaren hoe
het voor een leerling is om ADHD te hebben in een klas waar verwacht wordt dat je stilzit en oplet. 

MOTIVATIE

FRUSTRATIE EN WERKGEHEUGEN 

Probeer je opdrachten te onthouden

en tegelijk een bouwwerk te maken

zonder dat dit in elkaar mag vallen. 

TIJDSBESEF

Ervaar hoe tijd je helemaal kan

ontglippen tijdens het werken

aan een opdracht. 

Probeer de instructies
te volgen en ervaar

hoe hetgene je 
hoort steeds lijkt weg
te vallen... Vervelend

he!? Let toch eens op!



EERSTE HULP BIJ ...
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Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel om
leerlingen met een ondersteuningsnood en
diens leerkracht(en) te ondersteunen en
competent te maken met en voor deze
ondersteuningsnood. We streven ernaar de
leerkrachten zodanig te versterken dat ze
zelfstandig aan de slag kunnen en
ondersteuners weer nieuwe ondersteunings-
vragen kunnen opnemen. 

Met dit doel voor ogen ontwikkelden
ondersteuners deze steekkaarten met enkele
beknopte tips per doelgroep. 

Ben je na het lezen van deze tips benieuwd
geworden naar meer informatie? 

Bezoek dan zeker onze website: 
           www.onwco.be

http://www.onwco.be/

