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28 maart start de nieuwe Inzet begeleiders passend onderwijs
Impulsklas
Voor de nieuwe Impulsklas zijn 6
leerlingen van verschillende
scholen van Innoord zijn
aangemeld.
Intakegesprekken met leerlingen,
ouders en leerkrachten hebben
plaatsgevonden en er zijn
observaties in de eigen klas
gedaan door de
Impulsklasbegeleiders.
Gedurende twaalf weken gaan de
leerlingen aan persoonlijke doelen
werken. Zij doen dit op woensdag
met een van hun ouders in de
Impulsklas en worden daarnaast
de rest van de week in de eigen
klas begeleid door de leerkracht
bij het oefenen van de
ontwikkelpunten. De
Impulsklasbegeleiders zijn Anniek
Janssen (Orthopedagoog) en
Jesse Talman (Pedagoog).

Workshop dyslexie op
Expertisecentrum
Op dinsdag 22 mei van 15 tot 17
uur wordt er door de
medewerkers van het
expertisecentrum een middag
verzorgd over “dyslexie”.
Preventie, signalering, verwijzing
en interventies komen uitgebreid
aan de orde.
IB-ers en taalspecialisten zijn
welkom, maar ook voor
leerkrachten is het een zinvolle
presentatie.
We horen graag voor 25 april a.s.
of je aan deze middag deel wilt
nemen. Dit kan via de mail:
directie@expertisecentrum.innoord.nl

Aan het Expertisecentrum zijn 10 begeleiders passend onderwijs (BPO)
verbonden.
Vera de Groote is BPO, orthopedagoog en onderwijskundige, en heeft
11 leerlingen onder haar hoede, op 5 locaties. 6 leerlingen begeleidt zij
bij leer- en rekenproblemen, 5 leerlingen krijgen sociaal-emotionele
begeleiding,
Vera begeleidt leerlingen bij het rekenen, soms begrijpend lezen. En zij
voert begeleidende gesprekken.
Vera ontwikkelt voor het Expertisecentrum het aanbod voor rekenen
en dyscalculie, door keuze van onderzoeksmiddelen en materialen, en
zij volgt met een collega een scholing in
werkgeheugentraining/executieve functietraining.
Daarnaast doet zij PDO’s, onderzoeken naar IQ en dyscalculie.
Behalve de leerlingen begeleidt Vera ook een stagiaire van de
universitaire Pabo.
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Faalangsttraining
Merlienke Hoeksma, psycholoog
en begeleider passend onderwijs,
geeft faalangsttrainingen bij het
Expertisecentrum Innoord. Op 8
februari 2018 is een nieuwe
training van start gegaan.
Allereerst hebben ouders, intern
begeleiders en leerkrachten van
de deelnemende leerlingen een
informatiebijeenkomst
bijgewoond. Daarna is de training
gestart met zes gemotiveerde
leerlingen, die zichtbaar groeien
van de aandacht en alles wat zij
leren tijdens de bijeenkomsten. De
training bestaat uit zeven
bijeenkomsten, waarin thema's als
zelfvertrouwen, fouten leren
maken, emoties, (niet)helpende
gedachten en
presentatievaardigheden aanbod
komen. Ouders en school krijgen
na elke bijeenkomst per mail een
kort verslag over de bijeenkomst,
zodat zij hier met het kind over
kunnen doorpraten. De training
wordt afgesloten met een
evaluatiegesprek met school en
ouders.
Aanmelden voor de volgende
faalangsttraining in september
kan via onze website.

Rots en Watertraining
Na de meivakantie starten er
weer Rots en Waterlessen bij het
Expertisecentrum, in de
Buikslotermeerschool.
Ditmaal is de training voor 8
kinderen uit groep 3 en 4.
De inschrijving start direct, zodat
er een goede intake kan
plaatsvinden.
Graag uiterlijk 20 april aanmelden.
Wanneer: op dinsdag van 15.00
tot 15.45
Start: eerste les is 15 mei, laatste
les is 3 juli.
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Certificaten Impulsklas uitgereikt

Op 21 maart is na 12 weken op feestelijke wijze de eerste Impulsklas
voor Innoord afgerond.
Kinderen en ouders hebben samen deze weken hard gewerkt aan de
doelen van de kinderen; doelen gericht op gedragsaspecten,
werkhouding en concentratie. Samen met de leerkrachten van de
kinderen, de ouders en de kinderen bespreken komende week de
Impulsklas begeleiders Maaike en Marleen de verdere voortgang op de
eigen school en thuis.
We zijn heel trots op wat de kinderen samen met hun ouders en
leerkracht hebben bereikt!!
Woensdag 28 maart begint de tweede Impulsklas; medio september
begint de derde Impulsklas.
Ook zal er in oktober een terugkom-moment worden georganiseerd;
meer informatie volgt.

Facturen insturen
administratie@expertisecentrum.innoord.nl
Aanvragen insturen
directie@expertisecentrum.innoord.nl
Algemene vragen
info@expertisecentrum.innoord.n

