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 We zien dagelijks veel good practice op de scholen 
en delen dit graag met iedereen!

WE STELLEN JULLIE GRAAG ONS NIEUW JAARTHEMA VOOR:

'... en vertel het verder'

Digitale infodagen
 
 

15/10/2021: type 6 
visuele beperking

18/10/2021: type 7 stos
spraak- en taalontwikkelingsstoornis

22/10/2021: type 7 auditief
dove en slechthorende leerlingen

10/11/2021: type 2 
algemene ontwikkelingsachterstand

16, 17 en/of 18/11/2021: GEMS (type 3)
gedrags- en emotionele moeilijkheden

 

Wordt verwacht: type 4 (motoriek)

In één van onze scholen ontmoetten we een leerkracht die
tijdens het vorige schooljaar op de speelplaats 

en in de refter bewust inzette op het leren kennen 
van de leerlingen die nu in haar klas zitten.

Hierdoor had ze reeds verbinding bij de start
van het nieuwe schooljaar.
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KALENDER

Vormingsweek
ondersteuners

 
25/10/2021 - 29/10/2021

 

 
Professionalisering ondersteuners 

Agenda's worden afgestemd in 
samenspraak met de scholen.

In Kasteel Beiaard maakte een kinderjuf
een snoezelhoek voor de allerkleinsten!

Zo creëren ze een veilig nest. 

Deel je graag eigen good practice uit je school?
Spreek dan je ondersteuner of coach aan!

 

Inschrijv
en 

voor d
e in

fodagen:

kasterlin
den.be

https://www.facebook.com/Ondersteuningsteam-Kasterlinden-111233410579032
https://www.instagram.com/ondersteuningsteamkasterlinden/
https://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel
https://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/infomomenten
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Wist je dat de witte stok 
een dubbele functie heeft? 

 
 Als verlengstuk

om trillingen te voelen
en het tikken te horen.

 
&
 

Als signaalfunctie voor de omgeving.

https://www.youtube.com/watch?v=32aMWIovvQw

Fluohesjes 
     zichtbaar op speelplaats

en tijdens turnles
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15 OKTOBER 2021
- INTERNATIONALE DAG VAN DE WITTE STOK -

TIPS & TRICKS - MOBILITEIT

  Felgekleurde tape
    niveauverschillen

worden duidelijk

Klas en de doorgang netjes 
  leerlingen kunnen vrij bewegen

Elk jaar in oktober zet centrum ZitStil ADHD extra 
in de verf tijdens de ADHD-Awaraness Month.

Daar hebben we jullie voor nodig!
 

Dit jaar dagen we iedereen uit om tijdens 
de week van 18 oktober de ziel uit je lijf te dansen.

 
 Dans samen met ondersteuners, leerlingen,

leerkrachten... op het campagnelied! 

WEEK VAN 18 OKTOBER 2021
- DANS MEE VOOR ADHD -

https://www.youtube.com/watch?v=32aMWIovvQw
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CORONA

Neem, samen met
jullie CLB, de

ondersteuners mee
in de contact

tracing.
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 Ondersteuners nemen actief de rol op om de veiligheidsrichtlijnen na te leven 
(bvb. buiten werken, vensters openzetten, digitale alternatieven bekijken, ...)

Scholen buiten Brussel: Scholen binnen Brussel:

 Digitaal alternatief? Maximaal digitaal!

 We streven naar zo weinig mogelijk 
verschillende scholen en klasgroepen per dag.

 Fysiek overleg mag. 
Coaches mogen mee naar de werkvloer

indien de gastschool akkoord is.

 Elk overleg gaat digitaal door.
 Coaches mogen niet fysiek 

mee naar de werkvloer.

Elke school geeft
aan of

ondersteuners
'essentiële derde'

zijn.

Zijn er wijzigingen
in jullie

regio/school? 
Breng de

ondersteuner(s) op
de hoogte.

 

Ondersteuners dragen het mondmasker
voortdurend aangezien zij binnen

Brussel van school naar school gaan.

15 OKTOBER 2021

Vanuit onze STOS-werking 
(spraak- en taalontwikkelingsstoornis)

zetten wij graag de talenten in de kijker op de wereld (S)TOS dag!
 Benieuwd naar meer talenten? 

Neem dan zeker een kijkje op onze Facebook- en Instagrampagina!

Ondersteuners kiezen of
ze een mondmasker dragen.


