Gewoon iets Anders
Leergang
omgaan met een chronische aandoening
6 tot 18 jaar

GEWOON IETS ANDERS
Deze brochure geeft informatie over Gewoon iets Anders.
Een leergang die speciaal gemaakt is voor kinderen en
jongeren met een chronische aandoening van 4 tot 18 jaar
in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een chronische
aandoening zich ‘minder’ of ‘anders’ kunnen voelen dan
gezonde kinderen. Hierdoor lopen zij een vergrote kans op
het ontwikkelen van een lage eigenwaarde.
Gewoon iets Anders is ontwikkeld om kinderen in de klas te
ondersteunen. Niet alleen leren zij wat het betekent om een
chronische aandoening te hebben, zowel in praktische- als
emotionele zin, maar ook worden zij uitgedaagd om hun
sterke kanten te leren kennen en te ontwikkelen.
De methode is ontwikkeld voor gebruik in de klas. Met deze
leergang wordt de leerkracht ingezet om het proces van
‘leren omgaan met je aandoening’ te begeleiden. Een
boeiend proces dat de hele schoolperiode door loopt.
Er wordt in de leergang onderscheid gemaakt tussen
leerlingen met het uitstroomniveau praktijkonderwijs tot
VWO en belevingsgerichte dagbesteding tot beschutte
arbeid.

Gewoon iets Anders biedt een handboek voor de
leerkracht waarin een theoretische basis van de
leergang beschreven staat.

GEWOON IETS ANDERS
Voor de kinderen zijn werkmappen ontwikkeld, het
zogenaamde ‘Ik Boek’. In de bijbehorende handleiding
worden lessuggesties gegeven voor de leerkracht.
Kijk hiervoor verder in de brochure voor de producten.
DIGITAAL
De werkbladen kunnen ook digitaal ingevuld worden.
Leerlingen kunnen digitaal afbeeldingen uploaden,
tekenen en typen. Dit staat ook verder in deze
brochure beschreven.
GRATIS DOWNLOADEN
De leergang kan op verzoek, en onder voorwaarden
gratis toegezonden worden aan relevante organisaties.
Binnenkort vindt u een inschrijfformulier op deze pagina.

HANDBOEK
Het handboek vormt de basis van de leergang
Gewoon iets Anders en geeft een theoretische
onderbouwing van de achtergrond en opzet van de
leergang. Het handboek is opgebouwd uit een algemeen
gedeelte, een verdiepingsgedeelte en een gedeelte waarin
thema’s en lessuggesties per leeftijdsfase en vanuit
verschillende niveaus worden beschreven.

IK BOEK invulversie
De invulversie van het Ik Boek is ontwikkeld voor leerlingen
van groep 3 t/m 8, met uitstroomniveau Praktijkonderwijs
tot VWO.
De leergang bevat een handleiding en 16 thema’s met
bijbehorende werkbladen.
Vanaf groep 3 krijgt elke leerling een Ik Boek met
invulbladen, dat elk nieuw schooljaar wordt aangevuld.
Bij het definitief verlaten van de school krijgen de leerlingen
hun volle Ik Boek mee naar huis.

IK BOEK BEELDVERSIE
De beeldversie is ontwikkeld voor alle leerlingen in het
speciaal onderwijs van uitstroomniveau belevingsgerichte
dagbesteding tot beschutte arbeid.
De beeldversie bevat een basisdeel en een verdiepingsdeel.
Er worden 15 thema’s behandeld. De werkbladen kunnen
worden bewerkt met picto’s, foto’s, tekeningen en andere
materialen.

HET TOEKOMSTBOEK
Het Toekomstboek is ontwikkeld voor alle leerlingen van
12 t/m 18 jaar in het voortgezet speciaal onderwijs, van
uitstroomniveau belevingsgerichte dagbesteding tot
beschutte arbeid.
Het is een waardevolle ondersteuning voor de jongeren om
zich voor te bereiden op de periode na het verlaten van de
school.
Het Toekomstboek bestaat uit 2 delen:
Deel 1 bevat 9 thema’s die ook eerder aan de orde zijn
gekomen in het Ik Boek. Deel 2 met 9 thema’s richt zich
meer op de toekomst.

DIGITAAL
De werkbladen kunnen ook digitaal ingevuld worden in een
pdf bewerkingsprogramma. Leerlingen kunnen digitaal
afbeeldingen uploaden, tekenen en typen.

Google Drive en Google documenten
Als je gebruik maakt van Chrome en Google
Documenten kun je het PDF bewerkingsprogramma
DocHub installeren. Open een werkblad in Google
documenten en klik op Openen > DocHub.
Nu is de PDF te bewerken.
Werk je niet in Google drive kies dan voor een ander
pdf bewerkingsprogramma.

COLOFON
Gewoon iets Anders is een uitgave van Stichting Orion,
locatie Drostenburg en Reade.

Website
www.drostenburg.nl , Gewoon iets Anders of QR code
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