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

... EN VERTEL HET VERDER!

27/01/2022: Tips en tricks aandacht en concentratie
24/02/2022: Grote en kleine hulpmiddelen in de klas
24/03/2022: Schrijfmotoriek ondersteunen
28/04/2022: Leerstof toegankelijk maken

Digitale infomomenten (12u-13u) type 4: motoriek
 

Inschrijven voor de infodagen: kasterlinden.be
 

Regionaal OverlegPlatform (ROP)
met als thema '... en vertel het verder!'

 

14/02/2022 en 17/02/2022 (namiddag) 

Samen met meester Tim uit De Springplank
zorgen we voor een reminder bij het

binnenkomen en buitengaan van de klas 
om zo te werken aan de werkhouding 

van de kinderen. 
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INFOMOMENTEN EN ROP

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

CORONA
Voor de laatste update van de coronamaatregelen voor

onze werking verwijzen we graag door naar onze website:
kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/actualiteit

 

https://www.facebook.com/Ondersteuningsteam-Kasterlinden-111233410579032
https://www.instagram.com/ondersteuningsteamkasterlinden/
https://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel
https://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/infomomenten
https://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/actualiteit


N I E UWSB R I E F

Elkaar inspireren vanuit een gedeelde visie op leerkracht- en   

De ondersteuningscontext benaderen vanuit een visus- en
gehoorvriendelijke bril. Onze uitgangspunten zijn de kaders van
oplossingsgericht werken, groeimindset en inclusie.
Blijven groeien in expertise en deze verankeren in de eigen werking.

De kerngroep met trekkers en ondersteuners komen geregeld
samen.
Uitwisselen van good practice, intervisie, uitdiepen van thema's,
materiaal uitwerken, ...
Samen op bezoek bij partners.

Onze doelen:
 

     leerlinggericht ondersteunen.

Hoe?
 

LERENDE NETWERKEN VISUS EN GEHOOR

Na de opsplitsing van ons werkingsgebied willen 
we onze expertise rond visus en gehoor blijven delen. 

Binnen de lerende netwerken verenigen de campuswerking en 
het ondersteuningsteam Kasterlinden zich samen met de

ondersteuningsteams VONC, ONW-CO en SYM.
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 naar Brailletech

Vormingsweek ondersteuners
 

20/12/2021 - 24/12/2021
 
 

             - Professionalisering ondersteuners.
             - Agenda's worden afgestemd in 
               samenspraak met de scholen. op een buitengewoon nieuw jaar!


