2020-2021

Activiteiten
Leerkrachten (zie ook brochure leerkrachtdagen)
2 september 2020

2 september 2020

23 september 2020

30 september 2020

Een passend aanbod voor
moeilijk lerende kinderen

Oudergesprekken in de praktijk

Onderpresteren bij
(hoog)begaafde leerlingen

Leesbevordering: word een
influencer voor je groep

Carola van der Schrier
en Marlies van Dael
(Van Voorthuijsenschool)

Petra den Boer
en Henriëtte Lemmen
(ouderconsulenten PO-ZK)

Marijke Schekkerman
en Marian Plat
(HB Experts PO-ZK)

Femke Ganzeman
(leesbevordering in de klas)

28 oktober 2020

25 november 2020

13 januari 2021

10 februari 2021

Passend verrijken: hoe zet je
leerlingen écht aan het denken?

Wat helpt bij rekenangst en
rekenproblemen?

Onderwijsprogramma op
maat voor nieuwkomers

Herkennen TOS bij kleuters.
Observeren, signaleren, hulp

Fanny Cattenstart
(HB expert PO-ZK)

Marije van Oostendorp
(Orthopedagoog/rekenspecialist

Lenneke Grobbe
en Edith de Graaff (ITK)

Ambulante begeleiders
van Auris/van Gilseschool

15 maart 2021 (maandag)

14 april 2021

12 mei 2021

3 juni 2021 (donderdag)

Gedrag, het is toch wat!

HB leerlingen met intensieve
ondersteuningsbehoeften

In gesprek met kinderen:
vaardigheden versterken;
tips, tools en mindset

Help, ik krijg een
combinatiegroep!

Wendela Weel
(Consulent gedrag PO-ZK)

Marian Plat
(HB expert PO-ZK)

Marijke Teeuwissen
Kinder(coach)/trainer/counseler

Nienke Bolderheij
(Onderwijsconsulent PO-ZK)

IB Netwerken (let op: soms één soms twee keer én wisselende dagen)
8 oktober 2020

24 november 2020

3 februari 2021

18 en 20 mei 2021

Conferentie Hoogbegaafdheid

Weten wat je moet doen als je
niet weet wat je moet doen

Bewegen, leren en de hersenen

Faalangst, wat is het en wat
kun je doen?

PO-ZK

Marcel van Herpen

Mark Mieras

Info over spreker volgt

10 september 2020

1 oktober 2020

Start 7 oktober 2020

20 oktober 2020

Groot Netwerk PO-VO
Philharmonie, Haarlem

Informatiemiddag overstap
PO-VO voor leerlingen met
extra ondersteuningsbehoefte
(locatie: de Schakel)

Basistraining
“Samenwerken onder spanning”
(Pro Ago)

Informatiemiddag overstap
PO-VO voor leerkrachten
groep 8 en (nieuwe) IB-ers)

3 maart 2021

Start 4 maart 2021

En ook nog…

29 oktober 2020

10 november 2020 en
17 maart 2021

Directienetwerk

Intervisie voor leerkrachten
groep 3/4 over versterken
leesonderwijs

Mini-conferentie over “verrijken
voor (plus)leerkrachten”

Training aandachtsfunctionarissen
HG & KM
(LOCK)

Start 23 maart 2021

25 mei en 21 juni 2021

Vijf ochtenden

Zie website

Training “IB-er als spil van
onderwijsvernieuwing”
(Margit Bouma)

Intervisie Training aandachtsfunctionarissen HG & KM
(LOCK)

Intervisie voor IB-ers regulier en
gespecialiseerd onderwijs

Intervisie voor leerkrachten
over een leerling met het
Syndroom van Down in de klas

Links voor inschrijven en meer informatie vind je op www.passendonderwijs-zk.nl

Versterken rekenonderwijs
Dit project is een vervolg op het afgeronde project
‘rekenproblemen en implementatie ERWD’. In dit
nieuwe project, dat een looptijd heeft van drie jaar,
kunnen scholen een 'aanpak-pakket-rekenen’
aanvragen (een teamtraining, een toolbox en
10 begeleidingsuren voor de implementatie).

Experts gedrag

Teamtraining en intervisie HG&KM
Willen jullie als school meer kennis op het gebied
van huiselijk geweld en kindermishandeling?
Beter kunnen signaleren, weten hoe de Meldcode
werkt? Hiervoor biedt het samenwerkingsverband
een teamtraining aan. Ook is er ieder jaar een
intervisiebijeenkomst voor de aandachtsfunctionarissen HG&KM.

Website Haarlem Taal
De Internationale Taalklas (ITK) heeft een
prachtige website met veel handige informatie
voor alle scholen in ons samenwerkingsverband.
Daar vind je ook informatie over het ITK maatje
project. Zie www.haarlemtaal.nl

Training oudercommunicatie
voor schoolteams
Iedereen die op school werkt, heeft te maken
met ouders. En daarmee met communicatie.
Begrippen die daar voor ons mee te maken
hebben, zijn: gelijkwaardigheid, het belang
van keuzemogelijkheden, perspectief van de
ander, ‘ontschuldigen’ en het werken aan
oplossingen in wederzijds belang.
Willen jullie als team praktisch aan de
slag met communicatie? Of samen met
ouders oefenen in communicatie op
een ouderavond?
Dat kan met deze training!

In schooljaar 20-21 en 21-22 geven we een extra
impuls aan vragen rondom gedrag en coaching
van startende leerkrachten. Hiervoor gaan we
twee á drie externe experts aan ons binden die
op een vergelijkbare wijze ingezet kunnen worden
als onze huidige specialisten hoogbegaafdheid,
onder aansturing van het samenwerkingsverband.
Houd onze website in de gaten voor meer nieuws
over deze ontwikkeling.

Versterking onderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen
In schooljaar 20-21 worden er weer twintig onderwijsprofessionals uit ons samenwerkingsverband opgeleid tot
Specialist hoogbegaafdheid. Ook kan er weer deelgenomen
worden aan speciale intervisiegroepen en kunnen scholen
rekenen op begeleiding van onze HB-specialisten op basis
van een gerichte vraag.

Goed onderwijs maak je samen!
Expertise voor basisscholen
Er staan verschillende experts klaar om advies te geven
over specifieke vraagstukken. Zij helpen de scholen om
hun vraag te expliciteren en adviseren over een passend
traject. Dit kan geheel op maat worden vormgegeven en
is beschikbaar voor alle scholen in Zuid-Kennemerland.
Kijk op de website wie je waarvoor kunt benaderen of
vraag je onderwijsconsulent.

Meer uitleg, links voor aanmelden, inspiratie, filmpjes, contactpersonen, blogs en

nog veel meer vind je op onze website: www.passendonderwijs-zk.nl

