30 juli 2018

Aan:

Directies , leerkrachten, CLB medewerkers,
Leerkrachten bewegingsopvoeding

Geachte mevrouw, mijnheer,

We organiseren op 05 oktober 2018 in Centrum Ganspoel een instapcursus voor
leerkrachten, leerkrachten bewegingsopvoeding, CLB medewerkers en directies die een
slechtziende kleuter gaan begeleiden tijdens het schooljaar…..
Het doel van deze vormingsdag is inzicht geven in de problematiek van slechtziende kleuters.
Samen zoeken hoe we kunnen ingaan op de pedagogische/didactische vraagstelling van deze
kinderen.
We geven achtergrondinformatie, concrete tips en adviezen m.b.t. de pedagogische en
didactische benadering. De deelnemers kunnen zelf aan de hand van simulatiebrillen en doeopdrachten een beter beeld krijgen van wat slecht zien betekent. Ze krijgen ook de kans om
ideeën en ervaringen uit te wisselen met collega’s. Er wordt eveneens extra aandacht besteed
aan de ontwikkeling en begeleiding van een slechtziende kleuter.
In de namiddag bieden we 4 workshops aan waar je kennis maakt met:
1. mogelijke aanpassingen binnen de klas
2. aanpassingen van werkbladen en spelmateriaal
3. de bewegingsopvoeding bij kleuters met een visuele beperking
4. aanpassingen en leuke spelletjes op de computer.
Het is aangewezen sportieve kledij te dragen.
We laten u op deze instapcursus ook kennis maken met het boek ‘Begeleiding van
slechtziende kleuters in de gewone school’ van Leo Delaet, (Garant, 2012).
Dit boek kan u tijdens de pauze aankopen aan €20,00.
Deze dag gaat door in Centrum Ganspoel. We voorzien het onthaal vanaf 09u00. We starten
stipt om 9u30 en ronden af rond 16u00
De kostprijs bedraagt 55 € per persoon. Hierbij is drank, een broodjeslunch en een
cursusbrochure inbegrepen. Wij vragen dit bedrag te storten op rekeningnummer
BE25 0013 7696 2082 met vermelding van: NAAM DEELNEMER en datum van de
bijscholing.

Inschrijven kan tot en met 21/09/18 door te klikken op deze link
https://goo.gl/forms/yt59wWEBIjjXUyQy1
Enkel na betaling bent u officieel ingeschreven. Nadien worden er geen inschrijvingen meer
aanvaard, dit om praktische redenen. Het maximum aantal deelnemers is 50.
Bij annulatie binnen 7dagen voor datum is er geen terugbetaling mogelijk omwille van de
reeds gemaakte kosten. Facturen worden enkel gemaakt op vraag na de cursus
Indien de betaling via de gemeente zal gebeuren dan vragen wij een bestelbon van de
gemeente die de betaling zal uitvoeren. Dit zal dan ook als bewijs voor inschrijving dienen.

Graag tot ziens op 05 oktober 2018

Kathleen Vandermaelen
Contactpersoon expertisenetwerk
Ganspoel

Ondersteuningsteam

Een initiatief van:
Expertisenetwerk voor de begeleiding van personen met een visuele handicap
Wenst u meer informatie over het netwerk?
Contactpersoon voor Ganspoel : Kathleen Vandermaelen : 02/686.00.40
E-mail: kathleen.vandermaelen@ganspoel.be

