
Leerkrachten (zie ook brochure leerkrachtdagen)

8 september 2021 22 september 2021 7 oktober 2021 27 oktober 2021

Wat als rekenen niet lukt? Lezen; de A van app Traumasensitief lesgeven Webinar Marcel van Herpen

Deze middag is op locatie bij 
De Schelp - Nieuwe Landstraat 
12 in Haarlem 

Jurgen Tijms is wetenschappelijk 
onderzoeker bij het RID/UvA

Wendela Weel is 
gedragsconsulent bij 
SWV PO-ZK  

Marcel van Herpen is pedagoog 
bij Centrum Pedagogisch Contact 

17 november 2021 12 januari 2022 8 februari 2022 23 maart 2022

Hoogbegaafdheid stimulerend 
signaleren

Oefenen met oudergesprekken PO – VO: schoolse vaardigheden Een dag op locatie bij een 
gespecialiseerd IKC

Marijke Schekkerman is 
HB-expert en werkt voor 
SWV PO-ZK 

Onderwijsloket POZK in 
samenwerking met Marjolein 
Kortleven en Anne Broekman 
(trainingsacteurs)

Inge Verstraete is expert 
‘leren-leren’ en consulent 
passend onderwijs bij SWV VO 

Verzorgd door IKC Focus aan 
het Houtmanpad 33 te Haarlem

6 april 2022 18 mei 2022

Woordenschat helpt verwoorden Een programma op maat voor 
meerderejaars nieuwkomers

Ambulante dienst Auris – 
Van Gilseschool 

Internationale Taalklas (ITK) 
en Centrum Haarlem Taal 

IB Netwerken (let op: wisselende dagen)

30 september 2021 10 november 2021, online 16 februari 2022, online 5 april 2022

HB – conferentie. Locatie: 
Zoete Inval Haarlemmerliede

Praten met kinderen, 
vanzelfsprekend!

Lessen over het brein van 
het lerende kind

Passend Onderwijsmarkt, ook 
voor directies en leerkrachten

PO-ZK Ellen Emonds Jelle Jolles PO-ZK

En ook nog…

Vanaf 13 september 2021 28 september 2021 12 oktober 2021 1 november 2021  

Ik+jij=wij training door 
consulenten gedrag

Informatiebijeenkomst overstap 
PO-VO voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte

Informatiebijeenkomst overstap 
PO-VO voor (nieuwe) leerkracht-
en groep 8 en (nieuwe) IB-ers

Directienetwerk

Zie website 2 maart 2022 7 en 21 maart 2022 Twee bijeenkomsten

Intervisie aandachtsfunctionaris 
HG & KM

HB Mini conferentie 
“passend verrijken” in de groep 

Training aandachtsfunctionaris  
voor HG & KM 

Intervisie lezen - 
voor leerkrachten groep 3 en 4 

Op aanvraag Op aanvraag Vijf middagen Vijf ochtenden

Training samenwerken onder 
spanning, pro Ago. Bij voldoende 
aanmeldingen

Teamtraining HG&KM. 
Zie achterkant

Intervisie rondom meer- en 
hoogbegaafde leerlingen door 
HB specialisten

Intervisie voor IB-ers regulier en 
gespecialiseerd onderwijs door 
onderwijsconsulenten

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

Activiteiten
2021-2022



Meer uitleg, links voor aanmelden, inspiratie, filmpjes, contactpersonen, blogs en
nog veel meer vind je op onze website: www.passendonderwijs-zk.nl 
Volg ons ook op Twitter en LinkedIn! En meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Experts gedrag 
In schooljaar ‘21-‘22 worden de extra impuls aanvragen 
rondom gedrag en coaching van startende leerkrachten 
verlengd. Drie externe experts zijn dit schooljaar nog aan 
ons verbonden. Heb je een vraag die betrekking heeft op 
gedrag, of wil je hier meer over weten? Neem dan contact 
op met w.weel@po-zk.nl

Expertisepool Passend onderwijs Zuid-Kennemerland
De expertisepool is een verzameling van experts die beschikbaar zijn voor 
alle basisscholen in Zuid-Kennemerland. Deze experts werken op de scholen 
voor gespecialiseerd onderwijs of zijn consulent/specialist van het 
samenwerkingsverband.

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, 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!

Goed onderwijs 
maak je samen!

Teamtraining 
en intervisie 
HG&KM 
Willen jullie als school 
meer kennis op het 
gebied van huiselijk 
geweld en kinder-
mishandeling?
Beter kunnen 
signaleren, weten hoe 
de Meldcode werkt? 
Meld je dan aan voor 
de teamtraining. 
Ook is er een training 
voor nieuwe aan-
dachtsfunctionarissen 
en een intervisie- 
bijeenkomst voor 
bestaande aandachts- 
functionarissen.

Vanwege succes 
in herhaling: 
5 april 2022 
Passend Onderwijsmarkt

Versterking onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
Voor het laatste jaar kunnen scholen gebruik maken van de expertise van onze HB specialisten. De afgelopen 
2 jaar hebben zij veel en afwisselend gewerkt op onze scholen. Ook vindt er op 30 september 2021 een HB 
conferentie plaats met onder andere workshops van deze specialisten.

https://www.passendonderwijs-zk.nl/
mailto:w.weel%40po-zk.nl?subject=

