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Handleiding GehandicaptenInformatieProject Scholen (GIPS) 
 
* DOEL 
Bewustwording bij hoogste groep van lager onderwijs over het leven van mensen met  
beperkingen: handicap anders, maar heel gewoon! Positieve insteek. 
 
* METHODE 
Voorlichting door mensen met een handicap aan de hand van een eigen filmproductie 
en film over hulphonden, spel met kennis- en doe-opdrachten en een kringgesprek  
leerlingen met mensen met een beperking over mogelijkheden, onmogelijkheden en  
ervaringen. 
 
* TIJDSDUUR 
Vertonen films duren 40 minuten. Veel scholen vertonen films 1 week voor de komst  
van het PGW, als voorbereiding op het project en het formuleren voor enkele vragen  
als voorbereiding op het kringgesprek! Bellen met Evelien voor lenen film voor  
voorvertoning, telefoon: 0174 631630 of 06 44412648. 
Uitvoering spel en kringgesprek neem een dagdeel, ochtend in beslag. 
 
* UITVOERING 
1 :PGW maakt afspraken met school, brengt films (haalt deze ook weer op!) en  
uitnodiging, afspraken worden ingepland. 
2 :Dag voor uitvoering van het GIPS brengt PGW (Jaco of Koos) benodigdheden naar  
school. School zorgt voor ruime ruimte voor opstelling spel, ruimte voor het rijden met  
rolstoelen (schoolplein bij droog weer) en een gang of eigen klaslokaal voor lopen met  
attenderingsstokken voor slechtziende en blinde mensen. 
3 :Half uur voor aanvang project om 9.00 uur komen Koos en Lia op school spel  
uitzetten en vragenlijsten kopiëren. 
4 :Leerkracht draait 2 leerlingen lijsten uit voor leiders spelonderdelen. 
5 :Speluitleg aan leerlingen door coördinator scholenproject. 
6 :Kringgesprek onder leiding van PGW 
7 :Leerkracht krijgt draaiboek GIPS en antwoorden van spelopdrachten voor eventuele  
nabespreking in klas. 
8 :Na afsluiting project wordt het spel opgeruimd en opgehaald door PGW. 
 
* EVALUATIE 
Tijdens kringgesprek wordt besproken hoe leerlingen en leerkracht GIPS hebben  
ervaren. Leerkracht kan na afloop altijd contact opnemen met contactpersoon van het  
PGW over het verloop! 
Voortzetting van het project bij de volgende groep 8 in het nieuwe jaar en het  
positieve gedrag van kinderen bij ontmoetingen met leden van het PGW op straat in  
het Westland is voor PGW de geslaagde evaluatie! 
 


