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INFORMATIE AVOND 
KOCA Basisonderwijs 

Type 7 doelgroep dove en slechthorende 
kinderen

Wat komt er vandaag aan bod?

• Verwelkoming
• Voorstelling van doelgroep
• Inhoudelijke werking
• Samenwerking met ouders:
• Vragen
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VERWELKOMING & KENNISMAKING   

• Welkom !  

Lies Geeraerts
Sofie Van Echelpoel

VOORSTELLING DOELGROEP

KOCA
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Type 7 afdeling doven en slechthorenden 

Schooljaar 20-21:
Kleuterschool
4 klassen 
34 kleuters 

Totaal aantal type 7 D&SH : 
102

Lagere school
Schooljaar 20-21: 
10 klassen 
68 leerlingen 

Kleuterafdeling

Buitengewoon? Een school als (g)een ander !
• als een ander … 

• leuke, dagelijks terugkerende activiteiten
• veel beleven
• spelend leren
• plezier maken bij het knutselen, de muziek, kleuterturnen, 

zwemmen, … 
• zich goed voelen staat centraal

• als geen ander … 
• specifieke deskundigheid ivm gehoorsproblemen
• specifieke aandacht voor taal & communicatie
• therapieën binnen het kleuteraanbod
• MFC als extra ondersteuningsaanbod
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Lagere school

Twee stromen
Leerklas-traject

• Schoolse leren
• Sociaal emotioneel goed voelen, dovencultuur

Leefleerklas-traject
• Voor kinderen met ruimere zorgnoden
• Schools leeraanbod op maat
• Ruimer aanbod naar leren vanuit redzaamheid en sociaal-

communicatFunctioneel aanbod (redzaamheid, schoolse
vaardigheden via bv koken, ..)

INHOUDELIJKE WERKING 

KOCA
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Opvoedingsproject

• Communicatiegericht
• Totale ontwikkeling
• Positief opvoeden
• Ervaringsgericht Op maat van de noden van de kinderen
• Ondersteund door specialisten
• Ouders als belangrijke partners
• Inclusiegericht

Eigenheid en expertise

• kleine klasgroepen (max 10-tal kinderen)
• meer individuele aandacht 
• minder geluidsoverlast
• Specifieke werking binnen klas en leefgroep

• werken in niveaugroepen naast leerjaren
• geïntegreerde werking

• therapie (logo, kine, ergo) binnen de klasuren
• Zie verder
• Samenwerking met MFC 
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• Specifieke aandacht voor auditief functioneren
• binnen de klassituatie

(geluidsgerichtheid, aandacht voor beurtnemen, mondbeeld, 
oogcontact, luistergerichtheid,…)

• buiten de klassituatie
(logopedische therapie)

• gebruik van een specifieke methode om taal op gang te 
brengen/ te stimuleren
= Reflecterende Moedertaalmethode (RMM)
= Taal & communicatie (eigentijdse aanpassingen)

Visie op communicatie 

• Een kind communiceert altijd: 
• via lichaamstaal 
• via trekken 
• via wijzen 
• via mimiek 
• via gesproken taal 
• via gebaartjes 
• (Vlaamse) gebarentaal
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Doel: 
• vertrekken vanuit de communicatie van elk kind 
• communicatie uitlokken en omzetten in taal

• gesproken Nederlands
• Ondersteuning met gebaren
• Vlaamse Gebarentaal  

• in functie van communicatiecode
• in functie van kennismaking 
• in functie van sociaal-emotionele ontwikkeling / 

identiteitsontwikkeling
• voor ouders: cursus gebarentaal

• taal uitdiepen / verdiepen

BELEVING

GESPREK

VANGEN

NEERSLAG

LEESLESGEVISUALISEERD GESPREK

dubbelrol VERRIJKEN

Reflecterende moedertaalmethode 
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BELEVING

GESPREK

VANGEN

NEERSLAG

LEESLESGEVISUALISEERD GESPREK

dubbelrol VERRIJKEN

Reflecterende moedertaalmethode 

Nieuwe 
schoenen

Wijzen naar schoenen, 
fiere mimiek

‘Kijk’

“Schoen”

‘mooi’, ze 
zijn rood

‘heb jij 
nieuwe 
schoenen?’

Pakket vanuit onderwijs: 
• therapeutische en paramedische 

begeleiding: 
logopedie, kinesitherapie, ergotherapie)     
afhankelijk van de noden van het kind 
(indien intensieve kinesitherapie noodzakelijk       
samenwerking met privétherapeut)

Orthopedagogische begeleiding: 
Orthopedagoog volgt de kinderen op over de jaren 
heen en garandeert een aanbod afgestemd op de 
noden van het kind (coördineert het individuele 
handelingsplan voor de kinderen met de hoogste 
zorgnoden)

Omkadering ifv de noden
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Pakket vanuit MFC: 
• Audiologische dienst: gehooronderzoek 

en indien gewenst aanpassing 
hoorapparatuur door gespecialiseerde 
audiologen. (= dienstverlening vanuit MFC 
via NRTH of RTH)

• Medische begeleiding: 
gespecialiseerd neus-keel-oorarts en een 
verpleegkundige verzorgen medische 
begeleiding. (= dienstverlening vanuit MFC 
via NRTH of RTH)

• Psychodiagnostische dienst: 
handelingsgerichte diagnostiek steeds in 
functie van afstemming aanpak (via NRTH of 
RTH) 

SAMENWERKING MET OUDERS

KOCA
Bij de start: intakegesprek
Tijdens het schooljaar

 mondeling contacten aan de schoolpoort
 via het contactschriftje
 bespreking individueel handelings

plan (lagere school + rapport)
 oudercontacten

(1e klassikaal oudercontact: 09/09/14)
 via leerkrachten, opvoeders, pedagoog, 

therapeuten, maatschappelijk assistent …
 steeds openheid tot contact
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MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

Interesse of meer info? 

aanmeldingen@koca.be

VRAGEN ?

KOCA
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• Contactgegevens:

• Pedagogen type 7 doven & slechthorenden: 
• Lies Geeraerts

• Kleuterklassen
• Leefleerklassen klassen

• Sofie Van Echelpoel 
• Leerklassen lagere school

• Bij vragen kan je contact nemen 
lies.geeraerts@koca.be of sofie.vanechelpoel@koca.be
telefonisch via 03/244.94.94 
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