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ONW Centrum Oost
op de kalender
5 maart

Het ROP gaat NIET door omwille
van de coronamaatregelen.

8 maart
Facultatieve verlofdag
ONW Centrum Oost
geniet van een vrije dag.

Wist je dat...

... wij gaan voor open communicatie?
Ondersteuners horen graag uw feedback.

Ondersteuners gaan tijdens code oranje fysiek naar maximaal 2 vaste scholen. Eén uitzondering
is mogelijk wanneer fysieke aanwezigheid van de vaste ondersteuner vereist is.
Veel trajecten kregen hierdoor een nieuwe ondersteuner. Wanneer het onderwijs terug zou
overschakelen naar code geel, bekijken we samen per traject wie de verdere ondersteuning het
best opneemt.
Ondersteuners komen op maximaal 1 school per werkdag. Dat maakt ook
dat sommige ondersteuningen digitaal worden opgenomen.
Van 8 tot en met 12 februari, wanneer alle leerlingen in het secundair
onderwijs een week lang voltijds afstandsonderwijs hebben, zullen de
ondersteuningen in het secundair onderwijs ook digitaal plaatsvinden.

Volg ons op facebook
Volg ons op facebook

Kleine types

Brede types
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focus op de deuren
niet op de muren

Kleine types
Leuven-Aarschot

Brede types
Leuven

21 scholen

16 basisscholen
5 secundaire scholen

Leuven, Bertem, Herent en Huldenberg

Pedagogische studiedag
ADHD en autisme
Hoe zit iemand met
ADHD of autisme in
elkaar? Via een
belevingscircuit
konden leerkrachten
van het secundair dit
zelf ervaren. Er werden
tips en tricks voor in de
klas gedeeld.

Executieve functies
Tijdens een pedagogische
studiedag werd er samen met
de leerkrachten van de lagere
school nagedacht wat ze al
doen rond executieve functies
en werden er bijkomende
inzichten gedeeld.

Bounce
In de 3e graad lager
onderwijs geven
ondersteuners
veerkrachttraining.

Uitwerken van
materialen
Een aangepast weekplan
voor 2 klassen in de
2e graad Freinet
Een time-out in een
Sprint
lagere school
We maakten een checklist:
Wanneer start je best met Sprint?
Een bundel 'Ik ben anders'
Wat heb je hiervoor nodig?
voor kleuter-, lager-, en
Elke leerling kreeg reminders om op de
laptop te kleven zodat dit altijd zichtbaar is. secundaire scholen met
uitgewerkte lessen en
creatieve verwerking
ONW-café
secundair
Een studieplanning met
Op een vrijblijvende en
tips en tricks voor de 3e
gezellige manier bepaalde
graad in het lager
thema's bespreken en
onderwijs en secundaire
good practice delen.
scholen

Rots en water
Werken aan
klasdynamiek
in het
1e leerjaar.
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Steffie Joosten
steffie.joosten@onw-centrum.be
0470 70 29 87

KIJKER

SMOG
Een poster met SMOG-gebaren hangt o.a. op in de
leraarskamer van een lagere school. Leerkrachten
worden zo gemotiveerd om de SMOG-gebaren actief
te gebruiken in de klas. De ondersteuner gaat ook
met de leerlingen aan de slag.

Leerplandoelen
Binnen een schooltraject in de 3e graad
werkt een ondersteuner samen met de
zoco. De rekenlessen van Wiskanjers
worden vergeleken met de
leerplandoelen met als doel
overbodige oefeningen te schrappen.

Woordparachute
In de kring gebruiken de graadsklassen
(1e en 2e kleuterklas) de woordparachute
als reminder voor voorzetsels.
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Katrien Lenaerts
katrien.lenaerts@onw-centrum.be
0470 71 26 74

Schrijfletters
We werkten voor een 1e leerjaar kaarten uit waarbij
elke schrijfletter wordt uitgelegd, samen met een
groen startpunt en een structureerwoord. De
leerkracht stelt deze kaarten via de Padlet ter
beschikking voor (groot)ouders, logopedist of kinesist.
Klankgebaren
In een 1e leerjaar gebruiken ze
klankgebaren bij het aanleren
van de verschillende letters.
Zowel de leerling met een
hoorapparaatje (type 7
auditief) als de anderstalige
leerlingen hebben veel baat bij
deze visuele ondersteuning.
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Visus
Voor een slechtziende
leerling in het 2e leerjaar
werd een aantal oefeningen
meten en tekenen van het
werkboek Wiskanjers
aangepast zodat de leerling
de oefeningen goed kan
zien (vergroten en minder
oefeningen op een blad). We
zochten ook naar een
aangepaste meetlat en
geodriehoek.

Stappenplan
begrijpend lezen
Ondersteuners werkten een
stappenplan begrijpend lezen
uit voor het 5e leerjaar. Dit
wordt mogelijk uitgebreid
naar de andere leerjaren.
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Traject professionalisering
IN DE KIJKER

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 Nieuwe Autoriteit

Binnen ons netwerk hechten we veel belang aan het welbevinden van de leerlingen en leerkrachten.
GEMS-trajecten (Gedrags- en emotionele moeilijkheden of stoornissen) gaan regelmatig gepaard met heel
wat emoties. De problematieken vinden hun oorsprong vaak in een laag welbevinden bij zowel de leerling
als bij de leerkracht.
Binnen onze visie richten we ons op het vervullen van de onderliggende behoeftes. Op die manier kunnen
we gedrags- en emotionele moeilijkheden voorkomen. Het verstevigen van de onderlinge relatie tussen
leerkracht en leerling is hierbij van cruciaal belang.
Ondersteuners en coaches worden ondergedompeld in de visie van Nieuwe Autoriteit. Dit schooljaar
gebeurt dit in samenwerking met UCLL. Volgend schooljaar loopt het traject verder zodat alle
ondersteuners en coaches deze opvoedingsvisie mee krijgen.

Nieuwe Autoriteit?

Nieuwe autoriteit is een opvoedingsvisie waarin de omschakeling wordt gemaakt van controle over het
kind (oude autoriteit) naar verbinding met het kind (nieuwe autoriteit).
Dit doen we door aandacht te hebben voor deze 5 pijlers:

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

