INLEEFAVOND DYSFASIE
Een organisatie van De KIM & De SAM - Deerlijk
Beste directie, zorgcoördinator, CLB-medewerker,
Sinds september 2018 bieden we type 7-onderwijs aan binnen onze school De KIM & De SAM. Daarnaast is
er ook ondersteuning voor type 7 in scholen van het gewoon onderwijs.
Onze doelgroep in De KIM & De SAM bestaat uit kleuters en lagere schoolkinderen met een auditieve
beperking of een spraak- en/of taalstoornis.
We hebben al heel wat ervaring rond deze ontwikkelingsstoornis opgebouwd.
Via ervaringsdeskundigen, voortdurende bijscholingen en onze eigen interesse voor ontwikkelingsdysfasie
en gehoor deden we reeds heel wat aanpassingen en proberen we de kinderen op maat te begeleiden.
We werkten een inleefmoment uit om jullie te laten ervaren wat ontwikkelingsdysfasie is.
Tijdens deze workshop doorlopen we enkele inleefoefeningen en koppelen we deze ervaringen aan de
verschillende domeinen zoals taalbegrip, taalproductie, planning en organisatie. We laten jullie in groepjes
ervaren hoe het is om ontwikkelingsdysfasie te hebben en welke impact dit heeft op het algemeen
functioneren van kinderen met ontwikkelingsdysfasie.
We nodigen u dan ook graag uit naar de “inleefavond dysfasie”.
Deze inleefavond, met een beperkt aantal plaatsen, is een organisatie van onze school.
Praktische info :
●
●
●
●
●
●

Doelgroep:
Kostprijs :
Plaats :
Datum:
Uur :
Inschrijven:

externen, leerkrachten van ON-leerlingen, CLB-medewerkers, ...
€ 5 per persoon, ter plaatse contant te betalen
OC d’Iefte - Hoogstraat 122, 8540 Deerlijk
dinsdag 3 maart 2020
19u00 tot 21u30
via e-mail naar liesbeth.bedert@kimsam.net, met vermelding van het aantal
deelnemers, met maximum twee personen per school/dienst,
dit ten laatste tegen 20 februari 2020.
Snel inschrijven is de boodschap want het aantal deelnemers is beperkt !

Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij
secretariaat De KIM & De SAM, 056/71.26.89 of liesbeth.bedert@kimsam.net

Vriendelijke groeten,
Directie en team De KIM & De SAM

