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WELKOM TERUG!

1. PROJECT IN DE KIJKER

Deze nieuwsbrief zetten we graag een project van TechniGO! in de kijker.
 TechniGO! campus Ledebaan, campus De Voorstad en het CLW zetten 
een ludieke actie op tegen te laat komen. Hieronder ziet u enkel foto’s 

van de ludieke posters.  Door deze actie ziet de school het aantal
telaatkomers dalen! Samen met het SODA-team zorgen ze voor een 

correcte communicatie bij telaatkomers. Dit kan een goede inspiratiebron 
zijn voor andere scholen die ook vaak problemen ervaren met laatkomers. 

 
En plots is het alweer eind oktober! Het lijkt nog maar gisteren dat we opnieuw met onze nieuwe boekentas

voor de schoolpoort stonden op 1 september. Ondertussen loopt de ochtendroutine van brooddozen
vullen, boekentas maken, agenda nakijken, … hopelijk al wat vlotter dan een paar weken terug.  

 
Ook wij zijn er opnieuw stevig ingevlogen! Na een periode van vele observaties, de leerlingen leren kennen
en verkennende gesprekken met de scholen zijn we er opnieuw 100% klaar voor om het beste van onszelf

te geven.  We krijgen hierbij de hulp van maar liefst 5 nieuwe ondersteuners! We verwelkomen graag:
Christina, Nele, Isabelle, Zoé en Elise. Zou jij ook graag deel uit maken van dit fijne team? Dat kan, want wij

zijn nog steeds op zoek naar 2 nieuwe ondersteuners. Concreet zoeken we iemand met een bachelor
diploma voor een voltijds betrekking en een logopedist voor een 4/5de betrekking. Ben jij diegene die we

zoeken? Stuur gerust een mailtje naar ruth@otpixel.be
 

Nog nieuw dit jaar: het orthotheekbezoek. Doorheen het schooljaar zal iedereen eens uitgenodigd worden
om een kijkje te komen nemen in onze orthotheek. Jullie krijgen dan de kans om eens te snuisteren in onze

materialen, boeken, ... en misschien gaan jullie wel met heel wat nieuwe ideetjes naar huis!
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2. INCLUSIE? 
 

Eind augustus kwam Beno Schraepen voor ons team spreken over inclusie. Tijdens deze uiteenzetting werden wij 
opnieuw geïnspireerd om inclusief onderwijs verder uit te bouwen.  Ook in de media werd er de laatste tijd 

aandacht geschonken aan het inclusief onderwijs en bij uitbreiding aan inclusieve samenleving.  Dit is 
hoopgevend, maar nog niet genoeg.  Maar alle kleine stapjes richting een inclusieve maatschappij kunnen helpen.  

Ieder kan hieraan zijn/haar bijdrage leveren,  ieder op zijn/haar manier.

3. TIP VAN DE MAAND!

In deze nieuwsbrief geven we ook graag een leestip en een luistertip mee! 
 

Leestip.
Een zeer interessant boek 
over autisme, geschreven 
door Peter Vermeulen. 

Hij kwam in september ook 
een lezing geven aan het 
ondersteuningsteam en 
enkele personeelsleden 

van onze scholen. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ii65MYmOxCY

Luistertip!
Een podcast met Beno
Schraepen en William
Boeva rond inclusie. 

 

 
Eind september namen ook enkele van onze ondersteuners deel aan het

ontmoetingsmoment tussen ondersteuningsnetwerken en Steunpunt voor Inclusie.
Dit is een organisatie waar je als school, ouders, ... altijd terecht kan met vragen
rond inclusie. Zij werken op verschillende domeinen (onderwijs, vrije tijd, ...) en

gaan echt samen met jou op zoek naar oplossingen om je kind of leerling ten volle
te laten meedraaien in een inclusieve maatschappij. 
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Meer info over Pixel vind je
terug via onderstaande QR-

codes.

4. BIJLEREN

WIJ LEREN STEEDS BIJ.

MAAR WE LATEN OOK
 ANDEREN BIJLEREN!

 
Ondersteuner Keshia gaf samen met een leerling een inleessessie rond het hebben van verminderde spierkracht.
Eén van haar leerlingen kampt hier zelf mee wat maakt dat lang en veel schrijven moeilijk is. Graag wou hij deze

ervaring delen met zijn leerkrachten. Samen met de ondersteuner ging hij aan de slag om een inleefsessie te
organiseren, waarbij leerkrachten ondervonden hoe het is om met verminderde spierkracht te moeten schrijven.

Geniet van een deugddoende
Herfstvakantie!

TOS, 7STOS of dysfasie. Je hebt er waarschijnlijk al over gehoord, maar wat betekent het nu precies? 
Omdat we merken dat er steeds meer vraag naar ondersteuning is voor leerlingen met 7STOS zullen enkele
ondersteuners zich hier dit jaar nog meer in verdiepen. We maakten ook al een informatiebrochure, snuister hier
alvast even in en kom al meer te weten over 7STOS. 

 
Informatiebrochure 7STOS

Facebook Website Instagram


