nieuwsbrief 4 mei 2021

ONW Centrum Oost

In deze nieuwsbrief
Regio Diest
REGIO

IN

DE

KIJKER

Traject professionalisering
IN DE KIJKER

TRAJECT ALGEMENE AANVANGSBEGELEIDING

14 en 15 mei:
Hemelvaart

midden mei:
Nieuwsbrief met informatie
over het aanmelden voor
schooljaar 2021-2022 en
een nieuwtje.

Volg ons op facebook
Volg ons op facebook

24 mei:
Pinkstermaandag

Kleine types

Brede types
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20 scholen

18 basisscholen
2 secundaire scholen

Kleine types
Tienen - Diest

Brede types
Diest
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Fran Mulders
fran.mulders@onw-centrum.be
0473 83 64 75
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Kathleen Evens
kathleen.evens@onw-centrum.be
0470 70 29 88

Bekkevoort, Beringen, Diest, Glabbeek, Ham, Kortenaken,
Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo & Tielt-Winge
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Woordenschat
W.O. en taal

Talige begrippen
visualiseren

De woordenschat uit het
thema W.O. verwerkt de
leerling zelfstandig verder met
invulblaadjes. Hierbij wordt
rekening gehouden met de
leerplannen W.O. en taal.

Voor een W.O.-methode
worden visualisaties voorzien
per thema. De belangrijkste
woorden worden
geselecteerd en voorgesteld
aan de hand van
afbeeldingen, woordspinnen,
woordkasten, woordparaplu’s…

Sociogram

Spelletjesmiddag
Leerlingen die moeite hebben
met sociale vaardigheden en
drukte op de speelplaats kunnen
een middag in de week
deelnemen aan de
spelletjesmiddag.
(bv: gezelschapsspelletjes zoals
schaken, dammen, stratego,
monopoly ... )

Met behulp van het gratis
programma Stoeltjesdans
brengen leerkracht en
ondersteuner eenvoudig de
sociale relaties in een klas
in kaart.
www.stoeltjesdans.nl

Speelplaatsevaluatie
De leerlingen evalueren dagelijks hun plezierbeleving tijdens de
speeltijd door hun naamstokje in het juiste blikje te plaatsen.
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Wachtdoosjes
Dit zijn doosjes met
opdrachten rond fijne
motoriek en visueelruimtelijk inzicht die ingezet
kunnen worden in de klas
wanneer kinderen klaar zijn
met hun taak. Ze worden
aangepast aan het niveau
van de leerlingen.
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Inleefoefeningen
In het kader van een aantal trajecten gaven
ondersteuners in een secundaire school een
workshop over dyslexie en dyscalculie met o.a.
inleefoefeningen en een brainstorm.
Visualisaties UDL

Werkhouding bij kleuters
Kleuters krijgen een voorbereiding
op de werkhouding die van hen
verwacht wordt in het eerste leerjaar.
Ze oefenen de vaardigheden ‘ik zit
stil’, ‘ik luister’ & ‘ik steek mijn vinger
op’ samen met ijsbeer Tom.

Sleutelhanger op de
speelplaats - ASS
Voor een leerling met ASS
werd een sleutelhanger
gemaakt omdat het op de
speelplaats soms moeilijk liep.
Aan de sleutelhanger hangen
kaartjes met daarop:
Spelmogelijkheden
Wat mag ik wel en wat
niet?
Wat moet ik doen bij een
probleem?
Wie moet ik aanspreken
bij problemen?

Visualisaties worden
klassikaal ingezet, niet
enkel individueel.
Vb. het maken van de
boekentas, het invullen van
de agenda, de ‘ik-ben-klaar'
muur, een daglijn, het
gewenst gedrag op de
bank plakken, met groen of
rood markeren waar je
kleuter wel of niet mee
mag spelen...
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Levenslang leren
ONW Centrum Oost wil borg staan voor kwaliteitsvolle ondersteuning. We bieden ondersteuners de kans zich te
professionaliseren in verschillende thema's via losstaande vormingen en verdiepende trajecten.
In deze rubriek stellen we telkens één van deze trajecten aan jullie voor.

Traject algemene aanvangsbegeleiding
Nieuw startende ondersteuners binnen ons netwerk krijgen algemene,
doelgroepspecifieke en teamspecifieke aanvangsbegeleiding.
De algemene aanvangsbegeleiding bestaat uit verschillende sessies met volgende thema's:
Wettelijk kader en werking ONW

Ondersteunen/coachen van...
leerkrachten (team/zoco's... ) in het ontwikkelen van vaardigheden in het omgaan met lln met SOB
leerkrachten & teams in het inzetten van vaardigheden in het omgaan met lln met SOB
leerkrachten & teams in het ontwikkelen & toepassen van maatregelen op maat
leerlingen: acties op fase 2 & 3 van het zorgcontinuüm
Oplossingsgericht werken
teams in de kijk op inclusief onderwijs
Ondersteuningsplan
en doelen

Zorgcontinuüm en redelijke aanpassingen
Coaching: het Grrow model

Orthopedagogische en
orthodidactische hulpmiddelen

Terugkomsessies
Good practices
Intervisie
Kleine gelukjes
Delen van tips

