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

... EN VERTEL HET VERDER!

24/02/2022 (12u-13u): Grote en kleine hulpmiddelen in de klas
24/03/2022 (12u-13u): Schrijfmotoriek ondersteunen
28/04/2022 (12u-13u): Leerstof toegankelijk maken

17/03/2022 (13u-15u): ‘Kijken achter gedrag’ 
Aanbod voor leerkrachten in diezelfde week

DIGITALE INFOMOMENTEN TYPE 4: MOTORIEK
 

DIGITALE INFODAG TYPE 3: GEMS
 

Meer info en inschrijven voor de infodagen: kasterlinden.be
 

VORMINGSWEEK ONDERSTEUNERS
 

28/03/2022 - 01/04/2022
Professionalisering ondersteuners.

Agenda's worden afgestemd in samenspraak met de scholen.
 

Juf Sara houdt van haar centrale 'boulevard':
- Ze is snel bij élke leerling van haar klas. 

- De leerlingen die meer aandacht vragen, zitten dichtbij het midden.
- Leerlingen die snel overprikkeld zijn, zitten aan de kant. 

 
Juf Sara hanteert een testperiode van enkele dagen en dan kunnen 
de leerlingen en zijzelf aangeven wie beter op een andere plek zit.
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KALENDER

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

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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FEEST!

DOELGROEP IN DE KIJKER

Voor de laatste update van de coronamaatregelen voor
onze werking verwijzen we graag door naar onze website:

kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/actualiteit
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02/04/2022:
Wereld Autisme Dag

21/03/2022:
Wereld Downsyndroomdag

26/04/2022:
 Erkenning Vlaamse Gebarentaal

CORONA

Type 2: algemene ontwikkelingsachterstand

De standaard type 2 leerling bestaat niet. 
Er is een breed spectrum binnen de type 2

doelgroep, met telkens andere verwachtingen naar
de toekomst toe. Wij gaan graag samen met het hele
netwerk rondom het kind (leerkracht, team, ouders,

externe hulpverlening, CLB,..) op zoek naar
aanpassingen in de context zodat elke leerling

optimale groeikansen krijgt.

Informeren en sensibiliseren rond diagnose, aandoening,..
Mee vormgeven aan de brede beeldvorming en de doelenselectie in
de zone van naaste ontwikkeling.
Vaardigheden aanleren en inoefenen die het kind nodig heeft.
Aanpassingen doen in de omgeving (prikkelverwerking, hulpmiddelen,
visualisaties, begrenzen,..).
Zorg dragen voor de leerkracht en het team.
Inclusieve blik op de schoolloopbaan van het kind.

Hoe ziet een type 2 ondersteuning eruit? Wat kan je verwachten?

https://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/actualiteit

