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Met COCP in de klas doen alle kinderen mee
 

Heliomare organiseert op woensdag 15 mei het symposium:

COCP in de klas
 

Communiceren met kinderen die niet- of nauwelijks kunnen praten kan je leren.
Het programma Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen en hun Communicatiepartners

(Heim, Jonker, & Veen, 2006; Heim, Veen & Velthausz, 2010) richt zich op het bevorderen van de

communicatie tussen sprekende volwassenen en kinderen bij wie dit niet vanzelf gaat. De volwassenen

leren aan de hand van 10 partnerstrategieën hun interactiestijl aan te passen en de kinderen krijgen

ondersteunende communicatiemiddelen (OC-middelen) aangeboden. De kinderen willen niet alleen in één

op één situaties communiceren maar ook in groepssituaties meedoen. Tijdens dit symposium worden de

onderzoeksresultaten gepresenteerd van het onderzoek COCP in de klas, bij 7 onderbouwklassen in het

speciaal onderwijs. Tevens maakt u kennis met de leerkrachtstrategieën, die u kunnen helpen bij het

verhogen van het participatieniveau van alle leerlingen.   

 

Datum: woensdag 15 mei 2019
Tijd: van 15.00 uur tot 19.30 uur

Plaats: Heliomare, De Velst 1, 1963 KL Heemskerk

Kosten: €35,-- incl. DVD COCP in de klas

 

Voor wie:
Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten, groepsleiders, logopedisten en andere geïnteresseerden

die met leerlingen werken in het speciaal onderwijs en odc's.

 

Aanmelden:
Tot 8 mei kunt u zich aanmelden via: www.heliomare.nl/cocpaanmelden
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Programma
 

15.00 uur Ontvangst met koffie/thee, bezoek aan OC hulpmiddelenmarkt

15.30 uur Opening door Marjan Veen, GZ psycholoog

15.35 uur Presentatie onderzoeksresultaten: COCP in de klas

Vera Jonker, GZ-psycholoog

Elise Brinkman, logopedist

16.10 uur Workshopronde 1: keuze uit 1 of 2

17.10 uur Soep/broodje, bezoek hulpmiddelenmarkt en de mogelijkheid om met elkaar in

gesprek te gaan.

17.45 uur Workshopronde 2: keuze uit 1, 2, of 3

18.45 - 19.30 uur Afronding, mogelijkheid om in gesprek te gaan over een trainings- en coachingstraject

op eigen locatie.

 

Workshop 1:
Participatie van de leerlingen en coaching  door: Vera Jonker, GZ-psycholoog; Roosmarijn Bontje,

leerkracht; Marlies Levering, leerkracht/IB.  

 

Workshop 2: 
Leerkrachtstrategieën en coaching door: 

Elise Brinkman, logopedist; 

Linda van den Burg, leerkracht; 

Anita Samplonius, leerkracht.  

 

Workshop 3:
Implementatie binnen een instelling (voor leidinggevenden en IB-ers) door: 

Angelique Levy, manager Kind Jeugd; 

Jolanda Brinkman, manager SO de Alk.

 

Als u geen keuze heeft gemaakt voor de workshops, zijn wij zo vrij u in te delen.
 

Parkeren 

Gratis parkeren rond de locatie.

 

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn!   
 

 

 

Voor meer informatie over het programma of de aanmelding kunt u contact opnemen met:
Mw. R. Vos, managementsecrrc@heliomare.nl
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