
 Digitaal dezelfde werkvormen gebruiken geeft
voorspelbaarheid. De ondersteuner werkte voorheen in de

klas met eilanden om diverse                                      
 thema's bespreekbaar te maken.                                        

 Nu doen ze dit digitaal.                                           

4 december: 
Rode Neuzen Dag

14 t.e.m. 18 december:
Vormingsweek

Ondersteuners worden een aantal
dagen vrijgesteld om vormingen te

volgen. Daardoor kunnen zij bepaalde
ondersteuningsmomenten niet in hun

lessenrooster opnemen.
 Bedankt voor jullie begrip. 

1 februari: 
Tweede teldag 

kleine types
Meld tijdig aan via 

www.onw-centrumcampuswoudlucht.be

www.onderwijstools.be
Website met overzicht van verschillende

apps om interactie, samenwerking of
begeleiding digitaal te ondersteunen. 

good practice

Om te kunnen communiceren met de leerling die spreekt
met ondersteuning van gebaren, leren de leerkracht en

alle kinderen van de klas SMOG-gebaren. Omdat
ondersteunen in de klas nu niet mogelijk is, maakt de

ondersteuner filmpjes met de SMOG-gebaren rond het
klasthema en veel voorkomende woorden.

                       schoen                                  dank u                                Sinterklaas

ONW Centrum Oost

Een leerling speelt
poppenkast voor de kinderen

van de ondersteuner 
als GIP- opdracht.

nieuwsbrief 2 december 2020

op de kalenderD IG I TALE    ONDERSTEUN ING

Sinds de herfstvakantie is het volledige
Vlaamse onderwijs overgeschakeld

naar code oranje. Ook onze werking is
hieraan aangepast, o.a. door een

beperking in het aantal scholen waar
ondersteuners fysiek naartoe gaan.

Een overzicht van alle veranderingen
vind je terug in onze vorige nieuwsbrief.

http://www.onw-centrumcampuswoudlucht.be/
http://www.onderwijstools.be/
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Brede types
Aarschot

Kleine types
Leuven-Aarschot

Regio Aarschot
R E G I O  I N  D E  K I J K E R

Fran Mulders
fran.mulders@onw-centrum.be

 0473 83 64 75

Regiocoach Aarschot (BT)

Katrien Lenaerts
katrien.lenaerts@onw-centrum.be

 0470 71 26 74

Regiocoach Leuven -Aarschot (KT)

WAAR KAN JE ONS VINDEN?

Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek,
Keerbergen, Rotselaar en Veltem-Beisem 

22 scholen 
19 basisscholen

3 secundaire scholen
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Regio Aarschot
R E G I O  I N  D E  K I J K E R

De leerkrachten van De
Klimroos en De Knipoog

gaan aan de slag 
met voorleessoftware. 

Verschillende leerlingen
gebruiken dit al. Nu gaat
een werkgroepje samen
met de ondersteuners

aan de slag om de
schoolbrede kennis en

het beleid hierrond
scherp te stellen. 

Voorleessoftware:
Sprint-klas en

vormingen 
 

Samenwerking
tussen brede en

kleine types

Actief breinleren
GBS Heikant gaat in

verschillende klassen aan de
slag met bewegend leren en

actief breinleren.  
Een plezier en meerwaarde 

voor leerlingen en 
leerkrachten.  

Co-creatie van
afspraken op
schoolniveau

Grondige analyse van
wat de afspraken zijn en
hoe deze te verhelderen
en scherp te stellen voor

leerlingen en
leerkrachten.

Duurzame
trajecten

Klasdynamiek
stimuleren en
werken rond
aangenaam
klasgedrag 

met de  

Scholen
versterken

Good practice delen 
op smartschool

Via korte berichten op
smartschool materiaal
en expertise delen met

leerkrachten. 

Co-creatie WIJ GAAN VOOR

Inleefsessie ASS
Het schoolteam van De

Kameleon wordt
ondergedompeld in ervaringen

en kennis over ASS. 

Wel in je Vel
Een aantal ondersteuners en

scholen van ONW Centrum Oost
neemt deel aan het

onderzoeksproject van de
Universiteit Gent over meditatie in
de klas. Ook verschillende klassen

uit regio Aarschot zijn klaar om
hiermee te beginnen.

proactieve
cirkel.

Basisvaardigheden
kookles

visualiseren 
m.b.v. filmmateriaal 

@ SIMA 



Hoe kan men een flexibel leertraject vormgeven? 
Hoe ver kan men gaan op vlak van redelijke aanpassingen? 
Hoe zit het met de procedure inschrijving onder ontbindende voorwaarden? 
Op welke manier stelt men een IAC samen?

Een aantal ondersteuners verdiept zich dit schooljaar in onderstaande vragen: 

Samen met de pedagogische begeleidingsdienst gaan we op zoek naar
antwoorden. We vertrekken hierbij telkens vanuit de cyclus van
handelingsplanning. 

Traject Specifieke Onderwijsbehoeften (SOB)

Traject professionalisering
IN DE KIJKER
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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.

Levenslang leren

Samen de beeldvorming en beginsituatie in kaart brengen 
Samen leerdoelen opstellen 
Samen leerdoelen prioriteren 
Samen leerdoelen concretiseren naar de klascontext 
Samen leerdoelen evalueren 
Samen leerdoelen en acties bijsturen 
… 

Waarvoor kan je terecht bij de ondersteuner(s)? 
De rol van de ondersteuner bestaat erin om samen met het
schoolteam iedere stap van het IAC-proces te doorlopen: 

Een IAC? Wat is dat eigenlijk?
Een IAC is een Individueel Aangepast Curriculum voor een leerling met een M-verslag voor toegang tot het
buitengewoon onderwijs. De leerling en zijn/haar omgeving beslissen om in het gewoon onderwijs school te
lopen. De leerling krijgt hierbij een leerprogramma op maat met aangepaste leerdoelen. Deze leerdoelen
focussen zich op een maximale ontplooiing van de leerling binnen het klas- en schoolgebeuren. 

Vragen? Stel ze gerust aan je ondersteuner(s) of regiocoach!

 Volg ons op facebook 
Kleine types

 Volg ons op facebook  Brede types

http://www.facebook.com/ONW.Centrum.Campus.Woudlucht/
http://www.facebook.com/ONWCentrumOost/

