30 juli 2018

Betreft cursus : De begeleiding van kinderen met cerebrale visuele beperkingen (CVI)
in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs.

Aan: leerkrachten en therapeuten uit het lager onderwijs die kinderen volgen met CVI.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Kinderen met CVI, zijn kinderen bij wie de informatie die visueel wordt waargenomen niet of
niet goed vertaald wordt door de hersenen. Als de visuele informatie op een andere manier
wordt verwerkt heeft dit een invloed op heel de ontwikkeling, zeker op de ontwikkeling van
visuele en visueel-motorische vaardigheden, visueel- ruimtelijke vaardigheden,
zelfredzaamheid en het leren van schoolse vaardigheden. Omdat de oorzaak van de
problemen in de hersenen gesitueerd is, spreken we van cerebrale visuele inperkingen(CVI).
In Centrum Ganspoel hebben wij in de loop van de jaren ervaring kunnen opbouwen met
onderwijs en begeleiding van deze kinderen.
Wij vinden het belangrijk deze ervaringen te delen met mensen, in scholen voor gewoon en
buitengewoon onderwijs die kinderen begeleiden met bijkomende visuele problemen.
Op 2 oktober 2018 willen we dieper ingaan op deze problematiek.
Wat staat er op het programma?
Eerst wordt CVI bekeken vanuit medische, oftalmologische en neurologische hoek.
We bespreken de typische kenmerken en de taalontwikkeling bij deze kinderen. In de
namiddag krijgt u een waaier aan praktische, concrete tips, maar we voorzien ook ruimte
voor het uitwisselen van eigen ervaringen en ideeën van de deelnemers.
Breng daarom dan ook uw eigen materiaal mee waar u mee werkt, waar u vragen over
heeft, handboeken, werkbladen, kaarten,…die aangepast moeten worden.
We laten u op deze instapcursus ook kennis maken met het boek ‘Kinderen met cerebrale
visuele inperking van Joke Luyten (Garant 2013). De prijs bedraagt €20,00 en het boek ‘
Begeleiding van kleuters met CVI’. Hier bedraagt de prijs €23,00.

Deze vorming gaat door in Centrum Ganspoel. We starten stipt om 09u00, onthaal vanaf
08u30, en voorzien het einde rond 16u30. De kostprijs bedraagt 55 euro per persoon. Hierbij
zijn de broodjesmaaltijd, drank en een cursusbrochure inbegrepen.
Inschrijven kan tot en met 21/09/18 via deze link
https://goo.gl/forms/CqHD4z8ESuWxfdwf1 (nadien worden er geen inschrijvingen meer
aanvaard, dit om praktische redenen ),
U kan het cursusbedrag storten op rekeningnummer: BE25 0013 7696 2082 met vermelding
van: naam deelnemer en datum van de cursus.
Enkel na betaling bent u officieel ingeschreven.
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.
Het maximum aantal deelnemers is 40

We hopen u te ontmoeten op 2 oktober.

Graag tot ziens
Vriendelijke groeten

Kathleen Vandermaelen
Coördinator Expertisecentrum

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

