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Gehandicapt of ziek, wat dan?
Esther Stutterheim en Marja Verbeek (Team Passend Onderwijs) en Judith Nederpel
(Schoolskills Lab)
donderdag 12 oktober 2017 van 16.00 – 18.30 uur (inclusief hapje en drankje)
de Parel, Frederik Hendriklaan 73, 2012 SG Haarlem
In iedere klas zit wel een kind dat extra zorg nodig heeft doordat hij beperkt wordt door
een aandoening of ziekte. Om mee te kunnen komen op school, vraagt dit aanpassingen.
Deze kunnen praktisch zijn, maar ook de manier waarop de lesstof wordt aangeboden kan
verschil maken. Maar wat betekent het nou om door je lichaam beperkt te worden in je
mogelijkheden? En hoe kun je hier als leerkracht op inspelen?
In deze workshop vertellen we over de verschillende aanpassingen die mogelijk zijn en wat
een beperking of ziekte kan betekenen voor een kind op school. Verder sparren we graag
met jullie over vragen die bij jullie leven. Dus… Heb je specifieke vragen over de motoriek
van een leerling of de invloed van een beperking/ziekte of vermoeidheid op het leren? Sluit
dan aan op deze leerkrachtmiddag. Natuurlijk ben je ook zonder vragen van harte welkom.
Voor alle professionals in het onderwijs
Vanaf maandag 4 september om 15.00 uur
Sociaal‐emotionele ontwikkeling
Brenda Luider en Jitske Schroder
8 november 2017 van 15.00 – 16.30 uur
van Voorthuijsenschool, Professor Eijkmanlaan 1, 2035 XA Haarlem
Voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking gaat het leren niet zo makkelijk als
hun gemiddelde leeftijdsgenoten. Ook hun sociaal emotionele ontwikkeling blijft vaak
achter op hun kalenderleeftijd. Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen en methodes om ze
hierin te ondersteunen. Zo werkt de van Voorthuijsenschool veel met sociaal scripts. Met
picto's of plaatjes wordt een situatie uitgelegd en gewenst gedrag aangeleerd. Dit is direct
toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
ib‐ers, rt‐ers, leerkrachten en onderwijsassistenten.
Vanaf woensdag 27 september 2017 om 15.00 uur
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Rekenonderwijs met de methode Rekenboog
Brenda Luider en Jitske Schroder
14 maart 2018 van 15.00 – 17.30 uur
van Voorthuijsenschool, Professor Eijkmanlaan 1, 2035 XA Haarlem
Voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking kan rekenen erg moeilijk zijn. De
overstap van concreet materiaal naar abstract rekenen wordt dan (te) snel gemaakt.
De methode Rekenboog is gemaakt voor zwakke rekenaars die veel oefening nodig hebben
met veel concrete materialen. Tijdens deze bijeenkomst wordt veel materiaal getoond en
de opbouw van de methode uitgelegd.
ib‐ers, rt‐ers, leerkrachten en onderwijsassistenten.
Vanaf woensdag 31 januari 2018 om 15.00 uur
Wat als lezen niet lukt….. ondanks extra begeleiding
Hella de Vries (kindercoach/ambulant begeleider stichting Sint Bavo)
dinsdag 3 april 2018 van 16.00 – 17.00 uur
de Schelp, Nieuwe Landstraat 12, 2021 DE Haarlem
Wat als lezen niet lukt…. ondanks extra begeleiding? Wat kun je uit de kast halen om jouw
leerlingen toch aan het lezen te krijgen?
In deze workshop vertelt Hella over haar ervaringen met (zeer) moeilijk lerende kinderen
die het lezen uiteindelijk wel onder de knie kregen. Deze ervaringen deelt zij graag met
jullie. Daarnaast is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het stellen van vragen
en het inbrengen van casussen.
rt‐ers en onderwijsassistenten
Vanaf dinsdag 20 februari 2018 om 15.00 uur
Totale communicatie
Mandy Neeven (leerkracht de Schelp) en Claudia Bos (logopediste de Schelp)
woensdag 16 mei 2018 van 15.00 – 16.00 uur
de Schelp, Nieuwe Landstraat 12, 2021 DE Haarlem
Alles draait om goede communicatie. Ook op school, ook in de klas.
Wist je dat gesproken taal maar een klein deel van de communicatie is?
En dat intonatie, houding en gebaren het belangrijkste stuk verzorgen?
Als je kans ziet de “totale communicatie” effectief te gebruiken is je rendement van het
onderwijs veel groter. Graag vertellen wij je hoe je visuele ondersteuning en ondersteunde
gebaren zou kunnen inzetten in de klas.
Voor alle professionals in het onderwijs
Vanaf woensdag 4 april 2018 om 15.00 uur

Hoe aanmelden?
Per middag staat de datum vermeld vanaf wanneer je je kunt aanmelden. Als je kans wil maken op een plek:
schrijf de data vast in je agenda! Onze ervaring is dat de middagen snel vol zitten.
Aanmelden doe je via onze website via professionalisering – leerkrachtmiddagen, door te klikken op de link
van de leerkrachtmiddag, of door het betreffende item op te zoeken in onze agenda. Je inschrijving is
definitief als je een bevestigingsmail hebt ontvangen (check ook je SPAM).
De locaties en tijden van deze middagen wijken af van die van de “gewone” leerkrachtdagen. Kijk per item
waar en hoe laat je verwacht wordt.

