Navormingsaanbod Ziekenhuisschool Inkendaal
i.s.m. Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Pedagogische studiedag
Aanvankelijke leesvoorwaarden
(Martine Ceyssens)
Maandag 19 september 2022: 9 - 12 u.

Pedagogische studiedag
Dyscalculie in de lagere school
(Martine Ceyssens)
Maandag 19 september 2022: 13 - 16 u.

Avondlezing
Autisme, het voorspellende brein en
prikkelverwerking (Peter Vermeulen)
Donderdag 8 december 2022: 19.30 u.

Martine Ceyssens is lector banaba
Buitengewoon Onderwijs aan de UCLL.
Daarnaast werkt zij als privé-logopediste in haar
praktijk waar ze kinderen en jongeren met
leerstoornissen begeleidt. Ze is auteur van o.a.
‘Mijn kind heeft dyslexie’ (Lannoo), ‘Mijn kind
heeft dyscalculie’ (Lannoo), Lezergame (Abimo)
en Lezer-scan (PelckmansPro).
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Tijdens deze voormiddag neemt Martine
kleuteronderwijzers mee in het aanvankelijk
leesproces. Hoe bereid je leerlingen voor op het
leren lezen? Aan welke voorwaarden moet
worden voldaan? Welke (hulp)middelen en
activiteiten kan je als kleuteronderwijzer
aanbieden? En hoe maak je de stap naar het
1ste leerjaar? Ze legt hierbij de link met haar
eigen geschreven methode ‘Lezergame’.

Tijdens deze studiedag zoomt Martine Ceyssens
in op hulpmiddelen en technieken die je kan
inzetten voor leerlingen met dyscalculie en
belicht ze wanneer je best welke hulpmiddelen
opstart. Wanneer ga je compenseren en
wanneer dispenseer je het best? Hoe lang blijf je
rekenstrategieën aanbieden ter ondersteuning?
Wanneer blijf je inzetten op het inzichtelijk
rekenen?

Peter Vermeulen is pedagoog en een autoriteit
op het gebied van autisme.
In deze lezing legt hij uit wat het voorspellende
brein is, maar wordt er vooral stilgestaan bij de
gevolgen voor onze ideeën over de zintuiglijke
problemen bij autisme. Als het menselijk brein
geen prikkels verwerkt, maar wel
voorspellingsfouten, is prikkelarm dan wel
synoniem van autismevriendelijk?
Peter licht toe dat we bij onze sensorische
interventies best ook rekening houden met de
voorspelbaarheid van sensorische prikkels.
Omdat, in het licht van het nieuwe
hersenmodel, onzekerheid en
onvoorspelbaarheid meer bijdragen aan
sensorische overbelasting dan de prikkels zelf.

Kostprijs per individuele deelnemer: €65

Kostprijs per individuele deelnemer: €65

Kostprijs per individuele deelnemer: €12

Avondlezing
Leesproblemen thuis en in de klas
(Martine Ceyssens)
Maandag 20 maart 2023

Navorming autisme belevingscircuit
(halve dag, +- 3 u.)
Op aanvraag

Onderwijs aan zieke of revaliderende
kinderen (2 u.)
Op aanvraag

Logopediste Martine Ceyssens neemt ons mee in het
herkennen van leesproblemen, leesmoeilijkheden
thuis en in de klas en hoe je hiermee als ouder en/of
leerkracht kan omgaan.

Het AutismeBelevingsCircuit brengt je in 10
opdrachten in de gevoelswereld van autisme. Het
ABCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en
leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen,
ontdek wat kan en niet kan, voel zelf waar anderen
enkel over schrijven!

In deze vorming maken schoolteams, CLB’s en
andere onderwijsprofessionals kennis met het
onderwijslandschap voor zieke en revaliderende
kinderen (Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, Bednet,
School & Ziek zijn, ziekenhuisscholen). Hoe meld je
aan bij deze initiatieven en hoe ga je als school of
CLB praktisch te werk? Ook wordt er ingezoomd op
de verantwoordelijkheid van elke onderwijspartner.
Tijdens deze vorming maak je kennis met
Ziekenhuisschool Inkendaal en haar unieke
transdisicplinaire revalidatiewerking binnen het
onderwijslandschap, waar de departementen welzijn
en onderwijs elkaar ontmoeten.

Kostprijs per individuele deelnemer: €12

Vragen of meer informatie?
Om in te schrijven voor een studiedag of avondlezing, voor
meer informatie of voor het aanvragen van een navorming,
contacteer Koen Bellemans, directeur Ziekenhuisschool
Inkendaal:
koen.bellemans@inkendaal.be
02 531 56 30
De avondlezingen en studiedagen vinden plaats in:
Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek

Elke opdracht in dit parcours probeert je een
autistische ervaring te laten opdoen, steeds
gekoppeld aan een tip voor een autismevriendelijke
omgeving en aangevuld met het theoretisch kader.
Deze navorming wordt georganiseerd in Inkendaal,
door ervaren psychologen van Revalidatieziekenhuis
Inkendaal. Inschrijven met personeelsleden uit
verschillende scholen is mogelijk (vb. zorgteams
scholengemeenschap). Minimum aantal deelnemers
is 12, maximum aantal deelnemers is 17.

Kostprijs per individuele deelnemer: €50

Deze vorming wordt gegeven door Koen Bellemans,
directeur van Ziekenhuisschool Inkendaal.
De kostprijs is overeen te komen. De navorming
kan op verplaatsing worden gegeven.

