
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2022 

Brochure 
Leerkrachtenmiddagen 

8 september 2021 
van 15:00- 17.00 uur (op locatie) 

22 september 2021 
van 15:00- 17.00 uur 

7 oktober 2021 
van 15.30 – 17.30 uur 

27 oktober 2021 
van 15:00- 17.00 uur (online) 

Wat als rekenen niet lukt? De A is for App Traumasensitief lesgeven Webinar Marcel van Herpen 

Wat als rekenen echt niet lukt? 
Hoe krijg je zwakke rekenaars  
dan toch weer aan het rekenen? 
En hoe zorg je er voor dat 
rekenen weer leuk wordt? In deze 
praktische rekenmiddag ga je aan 
de slag met concrete materialen. 
Je leert onder andere hoe je de 
basisvaardigheden zoals splitsen, 
automatiseren en de getallenlijn 
op een handelende manier kunt 
aanbieden. Al met al een middag 
met vooral héél veel praktische 
voorbeelden van materialen en 
mogelijkheden. 

Het Europese project ‘De A is for 
App’ richt zich op het bevorderen 
van het gebruik van apps in de klas 
voor de ondersteuning van 
leerlingen met leesproblemen.  
In deze workshop vertalen we de 
uitkomsten van dit project naar  
de praktijk. Ook bespreken we hoe 
en waar apps voordelen kunnen 
bieden in het (lees)onderwijs, 
welke haken en ogen er aan het 
gebruik zitten en waar je rekening 
mee moet houden wil je apps zo 
goed en productief mogelijk 
kunnen gebruiken in de klas. 

Door omstandigheden zoals 
(huiselijk) geweld, oorlog of 
misbruik, kunnen kinderen 
getraumatiseerd raken. Trauma 
kan ingrijpende invloed hebben 
op de ontwikkeling van de 
hersenen. Denk aan moeite met 
leren, reguleren van emoties en 
(zelf)vertrouwen. Dit uit zich op 
school vaak in moeilijk leesbaar 
gedrag. Jij kunt als leerkracht 
verschil maken, zodat school  
de veilige plek kan zijn waar 
ontwikkeling mogelijk is.  
Een introductie in 
'traumasensitief lesgeven'. 

‘Laat de leerkracht zijn/haar 
pedagogische werk doen’, stelt 
pedagoog Marcel van Herpen. 
Leraren worden volgens hem  
belast met situaties die stress 
veroorzaken. Roosters, methoden 
en toetsen lijken leidend.  
Terwijl onderwijs moet gaan over 
de natuurlijke ontwikkeling van 
kinderen, die op school vooral 
moeten leren om de juiste keuzes 
te maken voor zichzelf, anderen, 
de wereld. Een inspirerende 
middag over een ‘duurzaam 
pedagogisch perspectief’.  

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

Jurgen Tijms is wetenschappelijk 
onderzoeker bij het RID/UvA 
 

Wendela Weel is 
gedragsconsulent bij SWV POZK 

Marcel van Herpen is pedagoog 
bij Centrum Pedagogisch Contact 

Inschrijven vanaf 
7 juli 2021 om 15.00 uur 

Inschrijven vanaf 
7 juli 2021 om 15.00 uur 

Inschrijven vanaf  
25 augustus 2021 om 15.00 uur 

Inschrijven vanaf  
15 september 2021 om 15.00 uur 

    

17 november 2021 
van 15:00- 17.00 uur 

12 januari 2022 
van 15.00 – 17.00 uur 

8 februari 2022 
van 15.30 – 17.30 uur 

2 maart 2022 
van 13.30 – 17.00 uur 

Hoogbegaafdheid 
stimulerend signaleren 

Oefenen met oudergesprekken  PO-VO: schoolse vaardigheden EXTRA AANBOD! 
HB mini-conferentie verrijken 

Hoe herken je als leerkracht  
de kenmerken van mogelijk 
hoogbegaafde leerlingen?  
HB-expert Marijke Schekkerman 
gaat in op de theorie aan de  
hand van de verschillende typen 
HB-leerlingen die worden 
onderscheiden. Welke 
kenmerken zie je bij deze 
leerlingen en – vooral – wat 
hebben zij nodig om te floreren? 
Zij gaat deze middag ook in op 
het signaleren van een 
ontwikkelingsvoorsprong bij 
jonge kinderen. Vergroot je 
kennis en expertise over omgaan  
met hoogbegaafdheid. 

Oefen oudergesprekken met  
een trainingsacteur in een klein 
groepje. Een middag met de focus 
op persoonlijke feedback en 
verdieping vanuit theorie. Iedere 
situatie uit je praktijk kan de 
kapstok zijn om te ontdekken wat 
er goed gaat in een oudergesprek 
en wat je kan helpen om het 
gesprek nog beter te laten 
verlopen.  
Deze training kan als verdieping 
gevolgd worden op eerder 
gevolgde trainingen of als eerste 
kennismaking om op positieve 
wijze in gesprek te blijven met 
ouders. 

De overgang van PO naar VO 
verloopt onvoldoende soepel, 
vindt de Inspectie. Eén van de 
oorzaken is het ontbreken van 
voor het VO cruciale schoolse 
vaardigheden zoals plannen, 
organiseren, zelfredzaamheid  
en -sturing. Inge Verstraete 
vertelt hoe leerkrachten in het  
PO deze zaken eenvoudig kunnen 
stimuleren. Zij gaat ook in op de 
schoolse vaardigheidslijst (SVL) 
van het SWV VO. Met de SVL 
wordt voor leerlingen en ouders 
zichtbaar welke vaardigheden 
nog aandacht vragen. 

Deze interactieve middag staat 
geheel in het teken van verrijking. 
In verschillende workshops o.l.v. 
HB-experts kun je je volop laven 
aan informatie, ervaringen en 
materialen en methodieken die 
jou helpen bij een verrijkend 
aanbod voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen.   
Bezoek tussen de workshops  
door de educatieve markt waar  
je materialen kunt voelen, zien  
en uitproberen. 
Meer info over aanmelden voor 
de diverse workshops volgt via 
onze website.  

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

Onderwijsloket PO-ZK i.s.m. 
Marjolein Kortleven en Anne 
Broekman (trainingsacteurs) 

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

Diverse deskundigen o.l.v.  
Fanny Cattenstart, HB-expert  
voor PO-ZK 

Inschrijven vanaf  
6 oktober 2021 om 15.00 uur 

Inschrijven vanaf  
1 december 2021 om 15.00 uur 

Inschrijven vanaf  
22 december 2021 om 15.00 uur 

Informatie over inschrijven volgt  
via de website van PO-ZK 

 

 
 

   



  
 

 

23 maart 2022 
van 15:00- 17.00 uur 

6 april 2022 
van 15.00 – 17.00 uur 

18 mei 2022 
van 15.00 – 17.00 uur 

Aanvullende informatie 

Een dag op locatie bij een 

gespecialiseerd IKC 

Woordenschat helpt 

verwoorden 

Een programma op maat  
voor meerderejaars 
nieuwkomers 

 

Tijdens deze leerkrachtmiddag 
leer je een gespecialiseerd IKC in  
Zuid-Kennemerland beter 
kennen. Tijdens dit kijkje in de 
keuken wordt duidelijk uitgelegd 
wat een IKC in Zuid-Kennemer-
land te bieden heeft (en wat 
niet). Je ontmoet de mensen die 
er werken en je krijgt een goede 
indruk van de scholen. Verder 
ontvang je informatie over de 
verschillende expertises in de 
scholen én weet je straks hoe jij 
als school in ons SWV gebruik 
kunt maken van die expertise. 
Een dag op locatie om niet te 
missen. 

Tijdens deze middag leer je hoe 
woordenschatontwikkeling bij 
kinderen verloopt én welke 
obstakels zich daarbij kunnen 
voordoen. Je wordt je bewust  
van de invloed van woordenschat 
op informatieverwerking, leren en 
communiceren. Welke effectieve 
routines kun je inzetten om 
woordenschat te stimuleren?  
Deze training biedt je 
handelingsgerichte adviezen 
waarmee jij je woordenschat-
onderwijs kan verdiepen, óók  
voor leerlingen die de overstap 
naar het VO maken.  

Nieuwkomers in Nederland 
stromen na een jaar intensief 
aanbod bij de Internationale 
Taalklas (ITK) door naar de 
basisschool. Voor deze groep 
leerlingen is een passend aanbod 
nodig dat recht doet aan hun 
vaak sprongsgewijze 
ontwikkeling. Op deze middag 
biedt de ITK leerkrachten 
informatie en handvatten om 
goed af te stemmen op de 
specifieke onderwijs-behoeften 
van deze meerderejaars 
nieuwkomers. Dit aanbod is ook 
gericht op de ondersteuning  
van expatleerlingen. 

Via de nieuwsbrief en/of de 
website van SWV PO-ZK houden 
we je op de hoogte van eventuele 
aanpassingen in het programma 
i.v.m. onvoorziene 
ontwikkelingen (zoals Corona).  
 
Kijk hier voor het meest actuele 
nieuws of ga naar: 
www.passendonderwijs-zk.nl  

Verzorgd door IKC Focus aan  

het Houtmanpad 

Ambulante dienst Auris –  

Van Gilseschool 

Internationale Taalklas (ITK) 
en Centrum Haarlem Taal 

 

Inschrijven vanaf   
9 februari 2022 om 15.00 uur 

Inschrijven vanaf   
23 februari 2022 om 15.00 uur 

Inschrijven vanaf  
13 april 2022 om 15.00 uur 

 

    

Info over aanmelden:  
Je kunt je voor iedere leerkrachtmiddag apart inschrijven, ongeveer 1,5 maand voorafgaand aan de betreffende middag.  
De inschrijfdata vind je in het schema hierboven.  
 
Aanmelden doe je via onze website via tabblad professionalisering –> leerkrachtmiddagen en door vervolgens te klikken op  
de link van de leerkrachtmiddag. Je kunt het betreffende item ook opzoeken in onze agenda en dan de link gebruiken.  
 
Als je kans wil maken op een plek, schrijf de data dan alvast in je agenda! Onze ervaring is dat de middagen snel vol zitten.  
Je inschrijving is definitief als je een bevestigingsmail hebt ontvangen (check ook je SPAM!).  

 

We hopen je te zien op onze locatie (tenzij anders staat vermeld): Schipholpoort 2 te Haarlem! 
 
Let op: Enkele leerkrachtmiddagen worden zeker online aangeboden. Je ontvangt na aanmelding tijdig een link voor deelname. 

 

https://www.passendonderwijs-zk.nl/
http://www.passendonderwijs-zk.nl/

