Scholingsaanbod
schooljaar 2018-2019
Autisme Belevingscircuit
Data: woensdag 3 oktober 2018
Opgeven vòòr 19 september 2018 via info@jannekewaalkensfoundation.nl
Tijdstip: 14.00-16.30 uur
Locatie: De Schakel in Assen
Kosten: deelname aan deze workshop is gratis
Aantal deelnemers: maximaal 14
Docent: Ineke Bloupot-Waalkens werkzaam bij Kentalis www.kentalis.nl
Doelgroep: ouders, groepsleidsters, medewerkers PSZ/kinderdagverblijven (voorschools) en
leerkrachten en onderwijsassistenten (SO) basisschool
Inhoud van de scholing:
 Wil je je inzicht in autisme vergroten? Volg het Autisme Belevingscircuit bij Ontdek Autisme.
In één dagdeel ervaar je wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet, en hoe je
reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw eigen manier van denken. Dit confronteert je
met je eigen denkpatronen en opvattingen.
Door het Autisme Belevingscircuit krijg je een indruk van de impact die autisme heeft op het
dagelijks functioneren van mensen. Het circuit werkt als een eye-opener. Met tien korte
opdrachten simuleren we een andere vorm van waarneming en informatieverwerking.
Ontdek wat wel en niet werkt en voel je eigen behoeften. Daarbij geven tips hoe jij
autismevriendelijker kunt zijn.
Voor aanvullende vragen en/of verwachtingen kunt u rechtstreeks mailen met de workshophouder
Ineke Bloupot-Waalkens via I.Bloupot@kentalis.nl

De overgang van groep 2 naar 3 en verder….
Onderwijs aan kinderen met downsyndroom in het reguliere basisonderwijs
Data: 23 januari 2019
Opgeven vòòr 9 januari 2019 via info@jannekewaalkensfoundation.nl
Tijdstip: 13.30-16.45 uur
Locatie: De Schakel in Assen
Kosten: deelname aan deze workshop is gratis
Docent: Mirte de Meijer-Gerrits van Down2school www.down2school.nl
Doelgroep: ouders, leerkrachten en onderwijsassistenten basisschool
Inhoud van de Scholing:
 In de praktijk zien we dat het in de kleuterklassen vaak erg goed gaat met kinderen met
downsyndroom, maar hoe gaat het verder?
Tijdens deze middag ga ik jullie vertellen over de onderwijsbehoefte van kinderen met
downsyndroom en aan welke vaardigheden je tijdens de kleuter jaren kan werken en hoe je
dat kan doen. Daarbij horen jullie praktijkvoorbeelden en krijgen jullie tips en adviezen over

hoe je Passend Onderwijs kan realiseren. Zowel in de midden- als bovenbouw. Ook het
uitstromen naar het speciaal onderwijs komt aan de orde.
Voor aanvullende vragen en/of verwachtingen kunt u rechtstreeks mailen met de workshophouder
Mirte De Meijer-Gerrits info@down2school.nl

Congres op woensdag 27 maart 2019
‘Hoe maken we Passend Onderwijs passender’

Algemene informatie:
 Locatie: De schakel in Assen.
 Tijdstip: 15.30-20.00 uur.
 Doelgroep: ouders, leerkrachten en onderwijsassistenten (zowel voorschools als
basisonderwijs), paramedici en andere geïnteresseerde
 Kosten: €35,- per persoon (inclusief diner)
 Opgeven kan tot 11 maart 2019 door een mail te sturen naar:
info@jannekewaalkensfoundation.nl
Gedurende deze middag zult u geïnspireerd worden over hoe Passend Onderwijs nog passender kan
worden. Vanuit de VIM zal er een centrale lezing komen over Passend Onderwijs en zullen zij hun tips
en ervaringen met jullie delen. www.vim-online.nl
U kunt weer inspirerende workshops gaan volgen en tijdens het diner is er voldoende tijd om
ervaringen uit te wisselen.
Tijdens de inloop, vanaf 15.30 uur, zullen de hapjes weer verzorgd worden door Brownies en
Downies Groningen.
Het beloofd weer een geweldige middag te worden dus wacht niet te lang met aanmelden!!

