2022-2023

Professionaliseringsaanbod

Leerkrachten
6

sept 22
15.00 - 17.00

Traumasensitief lesgeven
(in herhaling)
Wendela Weel
Consulent gedrag POZK

Grenzen stellen is nuttig!

7

dec 22

Ernst Bouweriks
14.30 – 17.00 Pro Ago

22

mrt 23

Executieve functies,
praktisch in de klas

IKC Zuid-Kennemerland
15.00 – 17.30 (onderwijs & jeugdhulp)

28

jun 23

26

okt 22

Een meerjarige nieuwkomer
in je klas. Wat nu?

16

nov 22

15.00 - 17.00

Lenneke Grobbe - Adviescentrum
Haarlem Taal/ITK

14.30 – 17.00

25

De kracht van bordwerk en
aantekeningen maken bij leren

15

jan 23

Marcel Schmeier
14.30 – 16.00 Onderwijs adviseur Expertis

19

apr 23

Lezen en differentiëren
centraal in de groep

Saskia Smit
14.30 – 16.00 IKC Zuid-Kennemerland

Alles over het preventieve
aanbod van het CJG

feb 23
15.00 – 17.00

24

mei 23
15.00 – 17.00

HB leerlingen in je groep –
hoe krijg je ze AAN?
Marian Plat
HB specialist POZK

Groeitaal – hoe stimuleer je
de ontwikkeling van kinderen?
Inge Corstiaans
Platform Mindset

Jongens in de kleutergroep
Betsy van de Grift - Onafhankelijk
adviseur kleuteronderwijs

Aanmelden voor een van onze leerkrachtdagen kan steeds zes
weken voor de start van de betreffende middag, via onze website.

Kirsten Westervaarder en
15.00 – 17.00 Joyce van der Zwart – CJG

Intern begeleiders
13

okt 22
9.00 – 12.00

Doelgericht werken vanuit
je schoolambitie deel 2
Over het leiding geven
aan doelgericht werken
& doelenplanners in de
HGW cyclus

29

nov 22

Conferentie lezen:
plezier én kwaliteit

Over leesplezier, leeskwaliteit
13.00 – 16.00
en alles rondom het verhogen
van zorgniveau 3 op jouw
school

Marcel Peters en
Nicolette Simons - GGO advies

7

feb 23
13.00 – 16.00

Verschillende sprekers
en leesexperts

Spelend leren en de kracht
van een rijke leeromgeving
Over het integreren van
spelend leren in aanbod en
aanpak, onderbouwd en
vanuit visie
Ellen Emonds - Tweemonds

Ook nog
27

Infomiddag PO-VO

overstap PO VO voor
sept 22
leerlingen met extra
15.30 – 18.00 ondersteuningsbehoeften

27

overstap PO VO voor (nieuwe)
okt 22
leerkrachten groep 8 en
15.30 – 17.00 (nieuwe) IB-ers

Live op de Schakel

Datum
volgt

Training samenwerken
onder spanning

Infomiddag PO-VO

15

nov 22

Directienetwerk

Info over inhoud volgt na
de zomer

9.00 – 12.00

Online

Nieuw
online

Pro Ago

Good practice
inspiratiesessies

Datum
volgt

Voor scholen door scholen

Ontluikende seksualiteit
bij kleuters
GGD Kennemerland

Intervisie
div.
data

Intern begeleiders

van regulier en gespecialiseerd
onderwijs

div.
data

Syndroom van Down
Verzorgd door de Van
Voorthuijsenschool

div.
data

Lezen groep 3 & 4

voor leerkrachten en
leesspecialisten

Meer info over de inhoud van dit aanbod vind je op www.passendonderwijs-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.

Experts gedrag
Ook in schooljaar’22-’23 zijn onze drie
externe gedragsexperts nog aan ons
samenwerkingsverband verbonden.
Bij hen kun je terecht voor vragen rondom
gedrag en over coaching voor startende
leerkrachten. 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

Groot netwerk PO-VO: 16 maart 2023
8.30 – 12.30 uur, Philharmonie Haarlem

Lastige gesprekken,
een uitdaging!
Speciaal voor schoolteams bieden we een
dagtraining aan over communicatie met
ouders. Waar loop je als leerkracht, intern
begeleider of directeur tegenaan in gesprekken, waar wordt het spannend, en wat kun
jij dan anders doen? Praktische tools en zelf
oefenen hoort daarbij. Je hebt meer
invloed dan je denkt! Aanmelden kan
via info@po-zk.nl

Goed onderwijs maak je samen!

Ook meedoen
aan projecten?
Kijk op onze website om te zien hoe
jouw school kan profiteren van onze
verschillende projecten, zoals:
• versterken HB onderwijs,
		 onder meer intervisie
• versterken rekenonderwijs
• versterken kernteams
• High Dosage Tutoring

Teamtraining en intervisie huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Willen jullie als school meer kennis op het gebied
van huiselijk geweld en kindermishandeling?
Beter kunnen signaleren, weten hoe de Meldcode
werkt? Meld je dan aan voor de teamtraining
via de website. Ook is er een training voor
nieuwe ervaren aandachtsfunctionarissen
en een intervisiebijeenkomst voor bestaande
aandachtsfunctionarissen.

Voor actuele data kijk op www.passendonderwijs-zk.nl of vraag je onderwijsconsulent

