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We werken in heel de provincie Antwerpen

GLOBALE INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
Werking
Vanuit het geloof in de inclusieve samenleving wil OLO vzw volop inzetten op de ondersteuning
van kinderen in een gewone kinderopvang of school. Om dit te realiseren zetten we extra in op
de globale individuele ondersteuning (GIO) aan jonge kinderen (0 tot 7 jaar) met een
specifieke zorgvraag of met een (vermoeden van) beperking.
Samen met ouders en de begeleiders in de opvang, of de kleuterleidster of leerkracht, bekijken
we wat er nodig is aan ondersteuning om je kind op een kwalitatieve manier op te vangen en zijn
ontwikkeling te stimuleren. GIO is een combinatie van praktische ondersteuning en begeleiding.
- De kindbegeleiders hebben nood aan toelichting over hoe ze met je kind best omgaan;
- De kleuterleidster heeft vragen over het aanpassen van haar klasomgeving;
- Het samenspelen met andere kinderen loopt moeilijk, het begeleiden van de interacties
van je kind met anderen kan helpen daarbij;
- Je kind geraakt makkelijk overstuur in een drukke omgeving, af en toe individuele
begeleiding kan deugd doen;
- Je kind heeft extra hulp nodig bij het aanleren van bepaalde vaardigheden die aan bod
komen in de opvang of kleuterschool;
- Je kind heeft het moeilijk met overgangen, samen nadenken om die goed voor te
bereiden en te begeleiden kan dit vergemakkelijken.
GIO kan dus uiteenlopend zijn en sluit aan bij vragen en behoeften van je kind én van de
inclusieve context. GIO is rechtstreeks toegankelijk hulp, kan een 30-tal uur per jaar ingezet
worden en is gratis.

Aanmelden
Heb je interesse in onze globale individuele ondersteuning (GIO)?
Wens je vrijblijvend extra informatie?
Het OLO-Rotonde onthaalteam helpt je graag verder!
Je kan ons telefonisch bereiken: 03/ 633 98 99
Stel je je vraag liever via mail? olo-rotonde@onthaalteam.be

