
Leerkrachten (op inschrijving)

4 september 2019 25 september 2019 16 oktober 2019 13 november 2019

Wat als lezen niet lukt? Leerlingen met TOS
of SH in je klas

Onderwijsaanbod op maat Werken aan positieve 
groepsdynamiek

Hella de Vries 
(De Schelp) 

Auris Internationale Taalklas Wendela Weel en 
Nienke Bolderheij (SWV PO-ZK)

15 januari 2020 5 februari 2020 4 maart 2020 15 april 2020

Meidenvenijn en nu?! Taal en woordenschat Kinderen met rekenproblemen Onderpresteren bij (hoog) 
begaafde talentvolle leerlingen

Wendela Weel (SWV PO-ZK) Internationale Taalklas Jurgen Tijms (UVA/RID) Sandra Schelfaut en 
Maria Zaal (SWV PO-ZK DWS)

13 mei 2020 27 mei 2020

Extra ondersteuning, 
hoe doe je dat?

Oudergesprekken
in de praktijk

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

IB Netwerken

30 oktober 2019 25 en 26 november 2019 11 en 12 februari 2020 26 mei 2020

Presentatie expertisepool De ‘why’ van het toetsen Anders kijken naar kinderen 
(reflexintegratie)

Rekenconferentie

PO-ZK Emiel van Doorn Annemieke Hoogeboom PO-ZK/UvA/RID

En ook nog…

19 september 2019 10 oktober 2019 31 oktober 2019 12  november 2019

Groot Netwerk PO-VO 
Philharmonie, Haarlem

De overstap van PO naar VO 
voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte

Informatiemiddag overstap 
PO > VO voor leerkrachten 
groep 8 en (nieuwe) IB-ers)

Directienetwerk

20 november 2019 15 oktober, 10 december 
en 21 januari

30 september 
en 2 maart

21 januari, 25 februari 
en 24 maart

Iedereen kan bescherm-
jassen (op inschrijving) 

Training aandachts- 
functionarissen HG & KM, 
op inschrijving (LOCK)

Intervisie Training aandachts- 
functionarissen HG & KM, 
op inschrijving (LOCK)

Opfris cursus de trein van boos 
naar middel (op inschrijving)

7 januari, 28 januari 
en 3 maart Vanaf 8 oktober

Masterclass ik+jij=wij               
(op inschrijving) 

Intervisie IB op inschrijving

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

Activiteiten
2019-2020

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


Kijkje in de keuken 
Binnen het IKC Zuid Kennemerland werken
onderwijs en zorg intensief samen. Maar ook 
de samenwerking met basisscholen is van groot 
belang. Onderwerpen die daarbij thuishoren 
zijn: aanmeldprocedure, terugplaatsingstraject, 
delen van kennis en expertise. Het IKC nodigt u 
uit op:
· Donderdag 17 oktober, 15:00 – 16:00 uur, 
 locatie Schalkwijk-Satelliet. 
· Woensdag 15 april, 15:00 – 16:00 uur, 
 locatie Schalwijk-Dumont.
Ook de Internationale taalklas (ITK) organiseert 
een ‘kijkje in de keuken’ (taal en woordenschat); 
ga naar www.adviescentrum.haarlemtaal.nl 
voor hun aanbod en lesmaterialen.

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. Ook is er ieder jaar een 
intervisiebijeenkomst voor de aandachts-
functionarissen HG&KM. 

Expertise voor basisscholen 
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.

Intervisie voor IB en S(B)O
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.  

Versterking onderwijs aan 
hoogbegaafde leerlingen 

In schooljaar 19-20 start naar verwachting een vierjarig 
project waarbinnen o.a. expertise en scholing op het 
gebied van hoogbegaafdheid wordt georganiseerd. 
Houdt hiervoor onze website in de gaten!  

Meer uitleg, inspiratie, voorbeelden, filmpjes, contactpersonen, blogs en nog  

veel meer vind je op onze website: www.passendonderwijs-zk.nl 

Goed onderwijs maak je samen.

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, 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 
ouderavond? Dat kan! Kijk op onze 
website voor meer informatie.

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

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

