jaargang 1 nr. 5

Planning voor faalangsttraining
wordt in principe:
13/9 15:00-16:00
ouderbijeenkomst
20/9 14:00-15:15 training 1
27/9 14:00-15:15 training 2
4/10 14:00-15:15 training 3
11/10 14:00-15:15 training 4
18/10 14:00-15:15 training 5
25/10 VAKANTIE
1/11 14:00-15:15 training 6
8/11 14:00-15:15 training 7

Leerteams gedrag en
begaafdheid voor leerkrachten
Volgend schooljaar willen we
enkele leerteams starten vanuit
het Expertisecentrum. De
bedoeling is dat we zo’n 4 keer
per jaar na schooltijd bij elkaar
komen om kennis en ideeën uit te
wisselen en kennis op te doen.
Ook intervisie is mogelijk. De
leerteams zullen aangestuurd
worden door een begeleider
passend onderwijs.
Als je een opleiding rondom
gedrag of hoogbegaafdheid hebt
gevolgd, er veel affiniteit mee
hebt en je een en ander kan
overdragen op je team is
deelname aan een leerteam
misschien iets voor jou?
Stuur dan een mailtje naar
directie@expertisecentrum.innoord.nl

(graag een korte motivatie
toevoegen).
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Aanmelden arrangementen voor schooljaar
2018-2019
Om in september vlot en goed te kunnen starten willen we graag de
aanmeldingen voor het groepsaanbod en de trainingen, gegeven vanuit
het Expertisecentrum, voor 6 juli 2018 rond hebben.
Het gaat daarbij om de Impulsklas, Doelab, de Plusgroep en de
Faalangsttraining. De Plusgroep wordt gegeven op de eigen school, de
overige groepen voorlopig nog op het Expertisecentrum, omdat er
leerlingen van verschillende scholen deelnemen. We realiseren ons dat
dit soms lastig is, maar kunnen dit (nog) niet anders organiseren.
Om de vraag en het aanbod goed op elkaar af te stemmen vind je
hiernaast korte beschrijvingen van de groepsarrangementen. Criteria
zijn op onze website “Expertisecentrum Innoord” onder aanbod te
vinden.
We streven ernaar het aanmelden, via de website, zo eenvoudig
mogelijk te houden.
Alleen voor de Impulsklas, ook gezien de zwaarte van de problematiek,
is het invullen van het groeidocument noodzakelijk.
Om bekendheid aan het aanbod te geven is het aan te raden de
Nieuwsbrief ook te mailen aan het team van je school.
Aanmelden voor de overige arrangementen kan uiteraard ook, ook als
de start pas het volgende schooljaar is.
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn neem dan even contact op
met Tonnie (06-4278061) of met Petra (06-42782062).

Nieuw en bestaand aanbod groepsarrangementen
Nieuw: PLUSGROEP
Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die binnen hun eigen groep
niet voldoende uitgedaagd worden. Deze leerlingen zijn snel van
begrip, nieuwsgierig, leergierig en hebben een brede algemene kennis.
Ze hebben meestal voldoende aan een korte instructie om aan het
werk te gaan. Het is ook mogelijk dat deze kinderen juist moeite
hebben om aan het werk te gaan en begeleiding nodig hebben omdat
ze onderpresteren.
Nieuw: DOELAB
Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die binnen hun eigen groep
moeite hebben met de leerstof, taakaanpak, werkhouding en sociale
vaardigheden, en die gebaat zijn bij praktisch onderwijs. Er kan sprake
zijn van faalangst en een negatief zelfbeeld. De verwachte uitstroom
van deze leerlingen is het praktijkonderwijs.Het doel is om voor deze
leerlingen de schoolse vaardigheden te verbeteren. Dit willen we
bereiken door het aanbieden van leren op een praktische manier
waardoor de leerlingen weer plezier in school krijgen.
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Workshop dyslexie op
Expertisecentrum Innoord
Op 11 mei is er een workshop
dyslexie gegeven door Vera de
Groote, een van de BPO ‘ers van
het expertisecentrum.Er was een
behoorlijke opkomst van
leerkrachten en IB ‘ers, in totaal
waren er 18 collega’s. Ook de
andere begeleiders passend
onderwijs waren aanwezig.
Vera gaf aan de hand van een
powerpoint heldere informatie en
er werd ook een mapje uitgereikt
met wat handige informatie en
het dyslexiebeleid van Innoord.
Het dyslexiebeleid wordt
overigens ook op komend IB
netwerk ook aan de andere
scholen meegegeven. Als school
kun je dit protocol als basis
gebruiken en eventueel aanvullen
met school specifieke informatie
en afspraken.
Wat ik zelf heel handig vind is de
dyslexiekaart die je samen met
leerkracht en leerling invult.
De afspraken zijn dan helder wat
betreft compensatie en
dispensatie voor de betreffende
leerling.
Bij voldoende belangstelling wordt
er volgend jaar een workshop
gegeven over TOS met een
verdieping over leerlingen met
TOS en dyslexie.
We hopen dat de deelnemers
positief terug kijken op de
gegeven workshop.
Zijn er aanbevelingen of vragen
dan horen wij het graag.
Tonnie van Laar
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FAALANGST TRAINING
Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die door faalangst onder het
niveau presteren dat je zou verwachten. Bij deze leerlingen wordt het
denk- en concentratievermogen door eigen negatieve gedachten
tijdelijk beïnvloed. Dit zijn gedachten als “ik kan het niet” of “ik mag
geen fouten maken”.
IMPULSKLAS
Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die problemen hebben met
werkhouding, taakaanpak en sociale omgang. In de impulsklas
betrekken we ouders en leerkracht intensief bij het ontwikkelingsproces
van het kind. Door het versterken van de driehoek kind-ouder(s)-school
vergroten we het inzicht in de onderwijsbehoeften van het kind en
stimuleren we het kind om te groeien. De gedragsveranderingen
worden zowel op school als thuis geïmplementeerd en zullen door de
intensieve betrokkenheid van de ouders en van de leerkracht een
blijvend effect hebben.
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ZZP’ers actief voor het Expertisecentrum
Inger Jongerius:Na mijn studie psychologie ben ik gestart bij het expertisecentrum. Het
afgelopen jaar heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de opstart van de
Talentontwikkeling. Dit was zowel voor de kinderen als voor mij een leuke uitdaging.
Momenteel maak ik deel uit van de Talentontwikkelingsgroepen op de De Vier
Windstreken en De Weidevogel. Daarnaast geef ik individuele ondersteuning aan twee
kinderen op De Zeven Zeeën..

Jesse Talman: Ik ben in 2014 gestart op SBO Universum en doe sindsdien opdrachten
voor het Expertisecentrum. In 2016 ben ik samen met Arjen de Jong met succes de
eerste Impulsklas in Amsterdam gestart. Ik ben blij dat de Impulsklas een belangrijk
begrip binnen Innoord geworden is en vind het ontzettend leuk om nog een Impulsklas te
mogen verzorgen. Naast de Impulsklas bied ik individuele begeleiding op de Twiske
school, Montessori Boven 't IJ en IJdoorn.

Rieneke Zubli: Ik heb in Amsterdam een praktijk voor kindertherapie en oudercoaching.
behandel zowel kinderen individueel als het hele gezin. Sinds begin van dit jaar werk ik
met veel plezier voor het Expertisecentrum. Op Montessori Boven ‘t IJ en de Twiske
school begeleid ik momenteel kinderen individueel en op Universum bied ik samen met
een collega het sociale weerbaarheidsprogramma de Stad van Axen.

Simone de Graaf: Sinds een jaar werk ik als ZZP'er voor het Expertisecentrum Innoord. Ik
ben 26 jaar en heb de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening een aantal jaar
geleden afgerond en ben nu bezig met de Master Social and Cultural Anthropology aan
de VU.
Ik ben nu werkzaam op de Twiskeschool met mijn tweede opdracht, erg leuk en vooral
uitdagend.

Shannon van Oudenaarde: Ik ben bijna afgestudeerd klinisch ontwikkelingspsycholoog.
Voor het expertisecentrum werk ik met leerlingen met ernstige rekenproblemen en/of
dyscalculie. Ook werk ik op twee scholen aan het Talentontwikkeling project. Ik werk met
leerlingen die door zowel leerproblemen als een sterke cognitieve ontwikkeling iets
extra’s nodig hebben.
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Sandra van Asch: Vanaf de meivakantie ben ik begonnen bij het expertise centrum met
het begeleiden van 4 kinderen op 2 verschillende scholen. Ik doe dit elke donderdag.
Het streven is om binnen 10 weken een beeld te krijgen van de hiaten en een lijn uit te
zetten, waarbij de leerkrachten en de leerlingen zelfstandig verder kunnen.

Tessa Heeg: Nadat ik de opleiding Pedagogiek had afgerond, ben ik in 2015 als ZZP-er
bij het Expertisecentrum aan de slag gegaan. Dat doe ik nu drie jaar met veel plezier. Ik
werk samen met leerlingen aan hun ontwikkeling op diverse gebieden. Momenteel volg
ik de opleiding tot leraar basisonderwijs, want werken in het onderwijs is gewoon erg
boeiend!

Thea de Jong: Ik ben orthopedagoog gespecialiseerd in het jonge kind en beeldcoach.
Voor het expertisecentrum ga ik klassenobservaties doen of een individueel
kleuter-observatieonderzoek. Ik kan bijvoorbeeld adviseren over het stimuleren van de
executieve functies bij jonge kinderen. En als beeldcoach kan ik met behulp van
(video)beelden begeleiding bieden.

Facturen insturen
administratie@expertisecentrum.innoord.nl

Aanvragen insturen
directie@expertisecentrum.innoord.nl

Algemene vragen
info@expertisecentrum.innoord.nl

