
  

VAN DE FRANCISCUS XAVERIUS 

Samen professionaliseren! 

Binnen het project Versterken Kernteams speelt samen professionaliseren een belangrijke 
rol. Niet alleen is dit het hoofdthema van de laatste bijeenkomst. Ook alle volgende 
bijeenkomsten gaan in feite over het samen verder professionaliseren van het kernteam. De 
projectgroep Versterken Kernteams heeft aangegeven op de volgende drie punten te willen 

professionaliseren, waarover meer te lezen is 
in deze handreiking:  
 

 

1. Samen professionaliseren rondom een 
thema. 
2. Samen professionaliseren rondom een 
organisatie. 
3. Intervisie en casusbespreking met het eigen 
kernteam rondom actuele casuïstiek en 
samenwerking.  
 
  
  

Nog geen kernteam of een nieuwe impuls nodig? 

Ook in schooljaar 2021-2022 kun je starten met het versterken van je kernteam. Heb je al 

een bestaand kernteam en zijn er veel wisselingen geweest of wil je gewoon even sparren 

over de voortgang? In al deze gevallen kun je contact opnemen met de procesbegeleider 

Versterken Kernteams Joyce van der Zwart via kernteam@po-zk.nl voor het PO en 

kernteam@swv-vo-zk.nl voor het VO. 
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Thema’s: 
Fixed and Growth Mindset 

Meertalige ouders 
Meldcode 

Hoogbegaafdheid 
Verzuim en thuiszitters 

Problematische 
echtscheidingen 

VIR 
Veiligheid/onveiligheid 

Oudercommunicatie 
Zorgmijders 

Het voeren van regie 
Passend Onderwijs 

MAS-methode 
(Methodische Aanpak 

Schoolverzuim) 
 

 

 

 

Organisaties: 
Veilig Thuis 
Wijkagent 

Sociaal wijkteam 
Beschermtafel 

JGZ 
Gespecialiseerd Onderwijs 

 

 

 
 

Intervisie: 
Middels MLB 

Rondom casuïstiek 
Rondom samenwerking 

 

 

INTERVISIE 
Wil je reflecteren op je 

samenwerking of casuïstiek 
verder uitdiepen? 

Organiseer een intervisie 
bijeenkomst met je 

kernteam of vraag naar een 
MLB (methodische 

leerbijeenkomst) onder 
begeleiding via 

kernteam@po-zk.nl! 
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THEMATISCH 
Meer weten over de 

meldcode, hoogbegaafdheid 
of problematische 
echtscheidingen? 

Inventariseer binnen je 
kernteam welke expertise al 

in huis is en/of 
georganiseerd kan worden! 
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ORGANISATIES  
Wil je ook graag eens kennis 

maken met het Sociaal 
wijkteam, de wijkagent of 

juist met een organisten als 
Veilig Thuis? Neem contact 
op met kernteam@po-zk.nl 
om te kijken wat er mogelijk 

is! 
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