
Teambuilding

In GO! De Wonderwijzer werd gestart met een project
rond ‘zien is snappen’. In dit project wordt taal voor

leerlingen met een TOSS visueel gemaakt aan de hand
van kleuren. De leerlingen waren zeer enthousiast

Tips voor een AUTI-vriendelijk examen

GOOD PRACTICES

Eindelijk! We kunnen met z’n allen weer massaal naar de
lokale kerstboomhandelaar trekken om onze woonkamer
te vullen met een heerlijke dennengeur en kitscherige
gezelligheid. Sommigen zullen misschien de plastieke
variant vanonder het stof halen. Hoe dan ook, het is
eindelijk weer die tijd van het jaar. PIXEL wenst jullie
een fijn kerstfeest, met een foutloos afgewerkt
kerstmenu en een perfect geschenk voor de
schoonmoeders. Voor 2022 hopen we opnieuw op een
fijne samenwerking, op mooie projecten en op veel
verbinding met elkaar. Dat al jullie wensen mogen
uitkomen!
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Vanuit GO! Lyceum Aalst kwam er vraag naar een leidraad om
autismevriendelijke examens op te stellen. De collega’s werkten
een blad met tips, een hulpkaart voor leerlingen en een
voorbeeldexamen uit, waar het leerkrachtenteam concreet mee
aan de slag kan.

Project: Zien is snappen



Bedankt voor het verslag. Heel erg leuk om te zien
hoe goed A. in elke setting wordt opgevangen 

 
- kinesist A

Een social script is een bruikbaar instrument om gewenst gedrag te
visualiseren. Op de voorbeeldfoto worden de klasregels met een
pictogram verduidelijkt. Het social script kan regelmatig overlopen
worden, maar ook op de lessenaar kan een overzichtje van de
pictogrammen gekleefd worden als reminder voor de leerling. Een
gesproken boodschap alleen blijft immers vaak moeilijk hangen of wordt
moeilijk verinnerlijkt. In onze ondersteuningen gebruiken we vaak social
scripts.

NR. 2 – Schooljaar 2021-2022

Social Script

Het is fijn om tijdens een startvergadering samen te zitten met externe personen (logopedist(e),
kinesitherapeut(e), revalidatie) die ook alles in het werk stellen om de betrokken leerling te begeleiden.
Wat het echt zo speciaal en positief maakt, is dat iedereen op dezelfde golflengte zit door bijvoorbeeld
dezelfde afspraken te hanteren. En wat het helemaal afmaakt, is dat je als ondersteuner een mailtje krijgt
van externe personen om te melden dat het 'samen verhaal' een goed gevoel geeft.

WIST JE DAT...

... Er drie nieuwe ondersteuners gestart zijn bij Pixel? Welkom Eva, Liza en Gert-Jan!

... Ons team opgedeeld is in focusgroepen? Die groepen zijn "leren, differentiëren en communiceren",
"gedrag en SEO" en "motoriek en sensorische verwerking". Elk deelgroepje gaat binnen die thema's aan
de slag om projecten uit te werken en casussen te bespreken.

Wij ‘breed evalueren’ een waardevolle vorm van evalueren vinden voor onze en bij
uitbreiding alle leerlingen? Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben
baat bij regelmatige concrete feedback-momenten. Zo krijgen ze een duidelijk
beeld van hun functioneren. Breed evalueren geeft ruimte tot groei bij de
leerlingen.



W E  W E N S E N  J U L L I E  E E N  W E L V E R D I E N D E

kerstvakantie
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MEER INFO OVER PIXEL?
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