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Geïntegreerd onderwijs en inclusief onderwijs
Om leerlingen met een beperking de kans te geven om les te volgen in
een gewone school, kunnen zij GON-begeleiding aanvragen. GON staat
voor geïntegreerd onderwijs.
ION-begeleiding of Inclusief Onderwijs is bedoeld voor kinderen met
een matige of ernstige verstandelijke beperking die in het gewoon lager
onderwijs een leertraject op maat krijgen. Zij volgen het normale leerplan
op school niet. Dit in tegenstelling tot GON-leerlingen.

De GON/ION-begeleiding van De Leerexpert
De Leerexpert beschikt over een multidisciplinair en deskundig team van GON/
ION- begeleiders. De begeleiding van onze
medewerkers kan op verschillende manieren
gebeuren: ze helpen de leerling in de klas, ze
ondersteunen de leerkracht(en), ze zorgen
voor aangepast materiaal, ...
Onze begeleiders werken handelingsgericht en op maat van het kind
en de school. Ze vormen ook een brugfunctie tussen school, ouders en
andere betrokkenen. De Leerexpert biedt begeleiding aan leerlingen in het
gewoon kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. De begeleiding is
gratis.
Iedereen die les volgt in een Antwerpse school kan een beroep doen op
onze experten. Onze dienstverlening is netoverschrijdend.

Wat kan je van ons verwachten?
Samenwerking met de ouders kan bestaan uit:
• het uitwisselen van informatie om de continuïteit tussen school en thuis
te bevorderen.
• het geven van tips in aanpak.
• het evalueren en bijsturen van doelstellingen tijdens overlegmomenten.
• het uitwisselen van informatie met externe hulpverleners (diagnosecentra, kinesist, logopedist, thuisbegeleiding…).
• de ondersteuning van het verwerkings-en aanvaardingsproces.
De begeleiding van de leerling. De GON-begeleider:
• fungeert als vertrouwenspersoon.
• geeft sociaal- emotionele ondersteuning aan de leerling.
• helpt bij het doorlopen van het aanvaardingsproces rond de diagnose.
• leert sociale vaardigheden aan en oefent ze in.
• moedigt sociale integratie aan.
• stimuleert communicatieve vaardigheden.
• ondersteunt en stuurt studiemethoden bij.
• verduidelijkt en past taken en opdrachten, toetsen, examens aan.
• reikt hulpmiddelen aan.
• gebruikt een individueel handelingsplan als leidraad.
Samenwerking met de school kan bestaan uit:
• het kaderen van het gedrag van de leerling binnen de problematiek.
• het uitwisselen van informatie: klassenraden, regelmatig overleg…
• het verbreden van de deskundigheid van het lerarenteam.
• advies geven over de aanpak, organisatie, het lesmateriaal…
• evalueren en bijsturen.

Aanvraag
Het initiatief om GON-begeleiding aan te vragen, kan uitgaan van de leerling zelf, de ouders, een school, een CLB of een combinatie van de betrokken personen. De officiële aanvraag gebeurt steeds via het CLB. De CLBmedewerkers begeleiden de ouders in de administratieve procedure voor
het aanvragen van deze begeleiding en zitten mee in het integratieteam.
Zij volgen de begeleiding mee op.
Voor de GON-begeleiding start, maakt het CLB een gemotiveerd verslag op
en brengt de ondersteuningsbehoeften in kaart met o.a. informatie over
de leerling en aard van de integratie. Dit gebeurt in samenspraak met de
gewone school, de GON-begeleiding, CLB's, ouders en/of leerling.
“We beschikken over verschillende hulpmiddelen zoals een braillelezer, brailleprinter, kleurenlezer, aangepaste scharen en pennen en een
tandem-driewieler. Scholen kunnen dit materiaal uitlenen om uit te
proberen of om te gebruiken tijdens bijvoorbeeld een daguitstap. We
bieden ook workshops en inleefsessies op maat aan.”
Lynn, GON-coördinatie De Leerexpert

Wij gon ervoor!

GON/ION-begeleiding van De Leerexpert
Multidisciplinair team met vakkennis
Flexibele begeleiding op maat
Realistische en haalbare aanpak
Werken volgens handelingsplan

“De GON-begeleidster geeft mij extra vleugels.“
Anthony, leerling van GON-begeleider De Leerexpert

“Amal is blind. Ze leerde eerst braille in een school van De Leerexpert. Nu
begeleid ik haar 4 uren per week in een gewone lagere school. Ik ondersteunde
in het begin ook de juf van Amal in haar klasaanpak. We organiseerden ook
een inleefspel voor het derde leerjaar zodat alle leerlingen kunnen voelen hoe
slechtzienden en blinden een schooldag beleven. Ondertussen is Amal helemaal
geïntegreerd en doet ze het super goed.“
Ingrid, GON-begeleider De Leerexpert

“Ik ervaar mijn beperking eerder als een uitdaging dan een handicap.
En de uitdaging is om elke dag zo goed mogelijk mee om te gaan.“
Jan, leerling van GON--begeleider De Leerexpert
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Buitengewoon op maat. Wij geloven dat iedereen iets kan. Op zijn tempo
en op zijn niveau. Met onderwijs op maat van elk kind halen we het beste
uit elke leerling.
Eén samenleving. Beperking of geen beperking, we leven samen in één
samenleving waar iedereen een plek krijgt.
Flexibel en innovatief. We blijven voor elk kind zoeken naar de beste
oplossing en groeimogelijkheden. Dat vraagt van onze medewerkers een
bijzondere aanpak.
Onbetwistbare expertise. Onze medewerkers hebben een schat aan
ervaring en deskundigheid. Die expertise delen we met andere leerkrachten, maar ook met ouders.
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