2018-2019

Activiteiten
Leerkrachten (op inschrijving)
19 september

17 oktober

7 november

28 november

Voortgezet
technisch lezen:
vlot en vloeiend

Werken met een
eigen leerlijn

Wat als leren niet lukt?

Gedrag in kaart

Aafke Bouwman,
(CPS)

Christa Oudejans
(CED groep)

Jitske Schröder en
Bianca Zonneveld
(van Voorthuijsenschool)

Wendela Weel
(SWV PO-ZK)

23 januari

27 februari

27 maart

17 april

Werken met de wijzer in
executieve functies

Rijp voor groep 3?

Oudercommunicatie
en perspectief

Onderwijs en motoriek

Maaike Losekoot
(ZIEN in de Klas)

Hanneke Poot
(Sirene voor kinderen)

22 mei

26 juni

Expliciete directe
instructiemodel

Help, een nieuwe groep!

Marcel Schmeier
(Expertis)

Wendela Weel
(SWV PO-ZK)

Petra den Boer en
Henriette Lemmen
(SWV PO-ZK)

Judith Nederpel
(SchoolSkills Lab)

IB Netwerken
17/18/19 september

26/27/28 november

28/29/30 januari

8/9 april

TOS en SH

Routes in de Jeugdhulp en
de nieuwe meldcode

Omgaan met conflicten
op de werkvloer

Gedragsproblemen
en SEL

Auris

Diverse sprekers

5D

Kees van Overveld

26 september

9 oktober

9 oktober

5 november

Groot Netwerk PO-VO

Informatiemiddag overstap
PO > VO voor leerlingen met
specifieke ondersteuningsbehoeften (in samenwerking
met SWV VO)

Training aandachtsfunctionarissen HG & KM,
op inschrijving (LOCK)

Directienetwerk

6 november

8 november

17 januari

5 maart

Informatiemiddag overstap
PO > VO voor leerkrachten
groep 8, directie en IB

Training aandachtsfunctionarissen HG & KM,
op inschrijving (LOCK)

Training aandachtsfunctionarissen HG & KM,
op inschrijving (LOCK)

Directienetwerk

maart-mei

16 april

29 mei

Directietraining de trein
van boos naar middel
(op inschrijving)

Gesprekstechnieken
HG & KM voor aandachtsfunctionarissen,
op inschrijving (LOCK)

Event 2019

En ook nog…

Inschrijven op www.passendonderwijs-zk.nl->professionalisering

Coaching & co-teaching
Onze consulenten zijn getraind om
individuele- of teamcoaching te geven,
waaronder video interactie begeleiding.
Ook kunnen leerkrachten zichzelf
versterken in de klas middels co-teaching.

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, gegeven door het LOCK.
Ook is er ieder jaar een intervisiebijeenkomst
voor de aandachtsfunctionarissen HG&KM.

Opbrengstgericht ontwikkelen
met 4D
Het samenwerkingsverband biedt
scholen instrumenten en training om
opbrengstgericht werken in de praktijk
te brengen met de werkwijze 4D.
Kijk op de website voor vlogs van
enthousiaste collega scholen.

Intervisie voor IB en S(B)O

Je tijd vooruit

Voor Intern Begeleiders van basisscholen
en voor de SBO en SO scholen zijn er
intervisiegroepen. Wil jij meedoen?
Meld je dan aan bij ons, er is een
beperkt aantal plekken beschikbaar.

Ben jij leerkracht van groep 4 of 5 en heb je een leerling
in de klas waarbij het gedrag hanteerbaar is, maar wel
opvalt? En wil je op een datagestuurde manier onder
begeleiding van een consulent naar interventies zoeken
die jou handvatten geeft om met dit gedrag om te gaan?
Informeer naar de mogelijkheden.

Training oudercommunicatie
voor schoolteams

Expertise gedrag, SO,
SBO, nieuwkomers

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
ouder- avond? Dat kan! Kijk op onze
website voor meer informatie.

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.

Goed onderwijs maak je samen.

Meer uitleg, inspiratie, voorbeelden, filmpjes, contactpersonen, blogs en nog veel
meer vind je op onze website: www.passendonderwijs-zk.nl

