Ook rekenzwakke kinderen komen in het middelbaar onderwijs
terecht …
Code 149

Type vorming

Studiedag

Code

149

Wanneer

29/10/2021

Uur

9:0 tot 16:0

Waar

Online

Prijs

€ 104,00 - € 89,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

26/10/2021

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info
Inschrijven via deze pagina is niet meer mogelijk. Wenst u nog deel te nemen? Stuur dan een email naar info@sig-net.be
Trefwoorden
Rekenproblemen en -begeleiding / basis- en middelbaar onderwijs / therapie

Inhoud
Gelukkig kunnen we de rekenbegeleiding meestal afbouwen voor het kind het einde van de lagere school
bereikt. Maar jaarlijks moeten we ook enkele kinderen over de brug tussen rekenen en wiskunde gidsen. En zelfs
verder begeleiden in die eerste maanden of jaren van het middelbaar. Onvermijdelijk poppen er hierbij veel
vragen op.
Het begint al in die laatste trimesters van de basisschool. Waar legen we onze therapeutische accenten, wat
kunnen we dispenseren, waar moeten we compenseren en welke themaʼs moeten we met al onze kracht
inzichtelijk doorwerken? En ook nog… welke hulpkaarten werken voor dit kind écht, mag of moet het technisch
rekenen met een zakrekenmachine en misschien nog het allerbelangrijkste,…hoe voelt het kind zich hier
allemaal bij.
In de grote vakantie tussen lager en middelbaar werk ik met de kinderen graag enkele specifieke, inhoudelijke
themaʼs door. Veel hangt af van de richting die zij na het lager zullen volgen, wordt het de meer cognitief gerichte

A-stroom of de praktische B-stroom.
En dan is er het eerste, soms zelfs het tweede jaar van het middelbaar. Eén van de moeilijkste aspecten is het
bewaken van de smalle grens tussen therapeutische ondersteuning en bijles. Het onderscheid tussen beiden
hee te maken met de aard van onze begeleiding.
In de studiedag bekijken we dit volledige traject. De keuzes op het einde van de basisschool, de voorbereiding
voor de start van het middelbaar en de begeleiding in het eerste en met een kleine uitbreiding tweede
middelbaar. Daar waar we wiskundige inhouden bespreken zal dit steeds gebeuren vanuit de link met ernstige
rekenproblematieken en onze therapeutische basisvaardigheden.

Door wie?
Hilde Heuninck
Logopedist
www.hildeheuninck.be

Al meer dan 35 jaar legt Hilde zich toe op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze is
auteur van verschillende praktijkboeken. In haar werk zoekt ze altijd naar strategieën, ondersteuningen en
werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Voor wie?
Therapeuten, zorg- en taakleerkrachten die in hun praktijk rekenzwakke kinderen begeleiden

Over wie?
Rekenzwakke kinderen die de overstap maken naar het middelbaar onderwijs.

Praktisch
Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen
Uurregeling van de dag:
9.00 u – 10.15 u
Pauze
10.30 u – 12.00 u
Pauze
13.00 u – 14.15 u
Pauze
14.30 u – 16.00 u
Via het platform Zoom kunt u deze online studiedag volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online
studiedag op 29/10. Kreeg u op 28/10 na 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim
Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

sig-net.be

