Klaar voor het M-decreet?
PDCL biedt in 2015-2016 i.s.m. lectoren van de Banaba Buitengewoon Onderwijs van UC Leuven
Limburg, Heverlee, een uitgebreid aanbod m.b.t. leerlingen met specifieke onderwijsvragen.

Thema en lesgevers
'Denken en voelen' bij langzaam lerende leerlingen.
Tijdens de studiedag gaan we in op kenmerken van langzaam
lerende kinderen, kinderen met een licht verstandelijke beperking.
We lichten de denkontwikkeling toe en bieden handvatten voor de
praktijk. De belangrijke sociaal-emotionele ontwikkeling wordt
eveneens onder de loep genomen.

Data
Individugerichte
nascholing (aanbod)
Vrijdag 19/02/16.
9.30u-16.00u

Doelgroep: Leerkrachten gewoon lager en kleuteronderwijs.

Lesgevers: Katrijn Vastmans en Herman Denoo. Lectoren Banaba
Buitengewoon Onderwijs, Heverlee
ASS Deel 1:
Ze denken zo anders: over de binnenkant van autisme
Wanneer je een leerling met een diagnose ASS in je klas hebt, vallen
vaak een aantal gedragskenmerken op. Waaruit dit gedrag
voortvloeit of wat er in het hoofd van deze leerling gebeurt, is vaak
een raadsel. In deze nascholing gaan we aan de hand van
praktijkvoorbeelden samen op zoek naar autistisch denken.

Vrijdag 4/03/16
9.30u-16.00u

Doelgroep: Leerkrachten gewoon basis- en secundair onderwijs,
(startende of aspirant) leerkrachten buitengewoon onderwijs type 9
en GON-leerkrachten ASS.
Lesgevers: Lijne Vloeberghs en Sofie Van Eynde. Lectoren Banaba
Buitengewoon Onderwijs, Heverlee
ASS Deel 2:
Concreet, helder en visueel: over je aanpak bij een leerling
met autisme.
(beide nascholingsdagen moeten samen worden opgenomen)
Een leerling met een diagnose ASS in je klas of school vraagt een
andere aanpak. We gaan samen op zoek naar manieren om deze zo
concreet, helder en visueel mogelijk te maken. We doen dit aan de
hand van concrete casussen waarbij het ook mogelijk is een eigen
casus mee te brengen.
Doelgroep: Leerkrachten gewoon basis- en secundair onderwijs, en
(startende of aspirant) leerkrachten buitengewoon onderwijs type 9
GON-leerkrachten ASS.
Lesgevers: Lijne Vloeberghs en Sofie Van Eynde. Lectoren Banaba
Buitengewoon Onderwijs, Heverlee

Vrijdag 11/03/16
9.30u-16.00u

Teamgerichte
nascholing
(vraaggestuurd)

Redelijk aangepast? Werken met een kijkwijzer voor
universele en aangepaste klaspraktijk.
Het M-decreet erkent het recht van leerlingen met specifieke
onderwijsvragen om hulpmiddelen en aanpassingen te gebruiken die
hun leren ondersteunen. Vaak gaat het daarbij om aanpassingen in
de klas. Hoe gaan we hier als school mee om? Zullen we door de
bomen het bos nog zien? Redelijke aanpassingen en Universeel
design worden in deze sessie als een puzzel in elkaar gepast, a.d.h.v.
een kijkwijzer voor ‘universele klaspraktijk’. Opdat je het noorden er
niet bij kwijtraakt.

Dinsdag 12/01/16
9.30u-12.30u

Doelgroep: Leerkrachten gewoon basis- en secundair onderwijs.
Lesgevers: Annet De Vroey en Katrien Roelandts
Wie leert wie wat? Kinderen maken opvoeders. Opvoeders
maken kinderen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling als motor voor alle andere
ontwikkelingsdomeinen vanuit het kader van Stanley Greenspan.

Vrijdag 13/05/16
9.30u-12.30u

Doelgroep: Leerkrachten gewoon en buitengewoon kleuter- en lager
onderwijs.
Lesgever: Herman Denoo, lector Banaba buitengewoon onderwijs,
Heverlee.
Co-teaching. Collegiaal en gedifferentieerd.
Als collega’s samen voor de klas, het biedt nieuwe perspectieven bij
handelingsgericht werken. In deze sessie bespreken we werkvormen,
mogelijkheden en valkuilen van gedeelde klaspraktijk ter
ondersteuning van àlle leerlingen.

Woensdag
11/05/16
13.30u-16.30u

Doelgroep: Leerkrachten gewoon basis- en secundair onderwijs,
leerkrachten buitengewoon onderwijs, GON- en ION-leerkrachten.
Lesgevers: Annet De Vroey, Banaba buitengewoon onderwijs,
Heverlee
Ouderbetrokkenheid op school
Scholen en ouders willen beide het beste voor de kinderen en
jongeren met wie ze verbonden zijn. Het is dan ook vanzelfsprekend
dat scholen en ouders met elkaar samenwerken. Maar hoe zorg je er
als school voor om ouderbetrokkenheid op schoolniveau ook
daadwerkelijk te versterken?

Vrijdag 15/04/16
10u-13u
(aansluitend bij
Postgraduaat School
voor Allen)

Doelgroep: leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Lesgevers: Lijne Vloeberghs en Sofie Van Eynde
O nee! Oudergesprekken. Tweedaagse opleiding.
In deze tweedaagse nascholing gaan we in de schoenen van ouders
staan en bekijken we hoe dit ons kan helpen wanneer we als
leerkracht in gesprek gaan met de ouders van onze leerlingen.
Voldoende oefenkansen worden ingebouwd.
Doelgroep: leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Lesgevers: Lijne Vloeberghs en Sofie Van Eynde

Vrijdag 29/04/16 en
vrijdag 13/05/16
9.30u-16u

