
WIST JE DAT...

Sporadisch zien we in de schoolgangen nog een leerkracht of leerling met een mondmasker, maar het lijkt
alsof die vervelende lapjes stof nu toch eindelijk terug in de schuif mogen. Dat betekent ook dat we eindelijk
opnieuw van elkaars glimlach kunnen genieten, maar ook van de glimlach die de voorbije of nakende
projectweken/GWP’s op de gezichten van de leerlingen tovert. Nu het weer mag, hopen we dat jullie er
optimaal van zullen genieten.

Ondertussen is het mei. Ongetwijfeld heeft u, net als wij, het gevoel dat de tijd voorbij vliegt. Er breekt nu een
tijd aan van: laatste lessen voorbereiden, examens klaarmaken en verbeteren. Het ondersteuningsteam wil
jullie ook in deze tijden graag bijstaan: ondersteunen in examens autivriendelijk maken, communicatie met
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verzorgen… Wij zijn er voor jullie.  
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... we opnieuw een nieuwe ondersteuner hebben mogen verwelkomen? 
Welkom, Melissa, in ons team. 

... we ook afscheid hebben moeten nemen van Christina? 
In september is ze haar stage bij ons gestart, maar ondertussen heeft ze die zeer positief beëindigd. 

We wensen haar nog veel succes in haar verdere schoolcarrière! 

... wij ook een Focusgroep Motoriek en Sensorische verwerking hebben? 
Zij werkten de laatste maanden hard aan doosjes  voorbereidend schrijven voor kinderen 

uit de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar.



Als team geven wij regelmatig inleefsessies. Deze sessies kunnen zowel aan een
leerkrachtenteam of aan de klas gegeven worden. Eén van onze ondersteuners gaf een tijdje
geleden een inleefsessie rond “dysfasie” voor een klasgroep. Hierin gaf ze de klas uitleg over
wat het precies inhoudt om dysfasie te hebben. In onderstaand mailtje kunnen jullie lezen welk
effect deze inleefsessie op de leerling had. 

Inleefsessie Dysfasie

In GO! Atheneum Denderleeuw hebben we ‘executieve functies’
voorgesteld op de studiedag van de leerkrachten. Er werden
gezelschapsspelletjes, boeken, bewegingstussendoortjes en ander
materiaal getoond.
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Executieve functies

... we ook een poster hebben?
 Op deze poster staan we ingedeeld volgens focusgroep. 

Zo kan je per ondersteuner zien in welk deelgebied die zich specialiseert.

GOOD PRACTICES



MEER INFO OVER PIXEL?

Deze map voor de 3de kleuterklas met velcro- en wistaakjes, wordt gebruikt om het zelfstandig werken in de klas te
versterken

Ook in deze nieuwbrief willen we jullie laten kennismaken met één van onze waarden, namelijk "multidisciplinair".
 PIXEL is ondertussen een team van 21 ondersteuners met elk een andere achtergrond. Iedereen heeft een eigen
specialisatie en versterkt met zijn/haar kennis de collega’s uit het team. In onderstaande woordzoeker vind je alle

disciplines van ons team. Aan jullie om op zoek te gaan.
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Meer weten over Pixel?

MULTIDISCIPLINAIR

Indien je meer info wenst over één van deze good practices, neem dan contact op met
de ondersteuners jouw school. 

Volg zeker ook onze Instagrampagina, hier komen ook regelmatig good practices op.

Taakjes ivm zelfstandig leren werken

Instagram


