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Reminder bijeenkomsten
leerteam rekenen
18 oktober 2018 en 14 maart 2019
inspiratiemiddagen verzorgd door
het RekenHuis
Tijdstip: 12.30-16.30 uur
24 januari 2019 en 6 juni 2019
nascholing onder leiding van
Marije van Oostendorp
Tijdstip: 15.00-17.00 uur
22 november 2018 en 9 mei 2019
Intervisie Leerteam Rekenen o.l.v
Vera de Groote
Tijdstip: 15.00-16.30 uur
Locatie Expertisecentrum
Workshop faalangst
29
november
2018
geeft
Merlienke
Hoeksma
van
Expertisecentrum Innoord van
15:30 tot 17:00 uur een workshop
over faalangst. Zij zal informatie
geven over wat faalangst is, hoe
je het kunt herkennen en hoe je
leerlingen hierbij kunt begeleiden.
Ook zal zij vertellen over de
inhoud en opzet van onze
faalangsttraining.
De workshop is bedoeld voor alle
geïnteresseerde
medewerkers
binnen Innoord. Wil je graag
komen? Geef je dan uiterlijk een
week van tevoren (donderdag 22
november) per mail of bij
directie@expertisecentrum.innoor
d.nl
Ben
je
al eens bij een
startbijeenkomst
van
onze
faalangsttraining geweest? Dan
zal deze workshop grotendeels
een herhaling zijn van wat je
destijds hebt gehoord.
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Het Doelab is gestart
Afgelopen maand is het Doelab gestart. Om de week komt een vaste
groep kinderen van verschillende scholen naar het Expertisecentrum
om op vrijdag deel te nemen aan het Doelab. Er wordt hier praktisch
onderwijs gegeven, waarbij de kinderen veel met hun handen bezig
zijn. Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het maken van onze
eigen robots. Dit om de kinderen tastbaar bezig te laten zijn met de
mindset theorie die we tijdens het Doelab toepassen. De kinderen
werken hier met twee verschillende robot-ﬁguren, die staan voor ‘Fixie’
en ‘Growie’. Fixie staat voor een vaste mindset, en gaat ervan uit dat
als je iets niet kan, je dit ook niet zult leren. ‘Ik kan het niet’, ‘het lukt
mij toch nooit’, en ‘ik stop ermee’ is hoe Fixie denkt en zich gedraagt.
Growie staat voor een groeiende mindset. Ondanks dat je iets nu nog
niet kan of iets je nu nog niet lukt, kun je er beter in worden. Oefenen,
doorzetten en geloven in jezelf is hoe Growie denkt en zich gedraagt.
De kinderen zijn enthousiast en de robots zijn prachtig geworden! Deze
zullen de kinderen aan hun ouders laten zien, maar ook aan de kinderen
uit hun klas. Waarbij zij kunnen uitleggen wat zij gemaakt hebben en
hoe er wordt gewerkt en gedacht in het Doelab. Wij kijken erg uit naar
de komende maanden, om met deze leuke groep kinderen verder aan
de slag te gaan!
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Leerteam meerbegaafdheid
Op 18 oktober van 15 tot 17 uur is
de eerste bijeenkomst van het
leerteam
“meerbegaafdheid”.
Mooi, dat er van veel scholen
Innoord een leerkracht of intern
begeleider
naar
de
6
bijeenkomsten dit schooljaar komt.
Nog even de data van de
bijeenkomsten: 18 oktober, 22
november, 24 januari, 14 maart, 9
mei en 6 juni.
Vier
bijeenkomsten
zullen
grotendeels bestaan uit scholing,
op 22 november en 9 mei is er
ruimte voor eigen inbreng en
intervisie.
De bijeenkomsten worden geleid
door Anniek Janssen, de scholing
wordt
gegeven
door
Jaap
Verouden van het ABC.
Als je nog vragen hebt of als er
nog onduidelijkheden zijn of als je
niet aanwezig kunt zijn, mail dit
naar
directie@expertisecentrum.innoor
d.nl
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Planning Rots en Watertrainingen
Rots en Watertrainingen worden gegeven door Maja Schaap en Inger
Jongerius op de volgende lokaties:
Overhoeks 30 oktober tot 18 december dinsdag 15-16 uur, 8x 1 uur.
Laatste aanmeldingsdatum 9 oktober.
Poolster 8 januari tot 12 februari dinsdag 14.30-16 uur, 6x 1½ uur.
Laatste aanmeldingsdatum 11 december.
Montessori Azaleastraat 26 februari tot 16 april dinsdag 15-16 uur, 8x
1 uur.
Laatste aanmeldingsdatum 5 februari.
Deze trainingen zijn in eerste instantie bedoeld voor de groepen 6-7-8.
Mocht er veel vraag zijn naar een training voor een andere groep, dan
zouden er eventueel twee groepen achter elkaar training kunnen
krijgen: 14.30-15.30 en 15.30-16.30 uur.
Voor de groepen 1-2 en 3-4-5 zijn arrangementen per school aan te
vragen. De trainingen kunnen dan op school en eventueel tijdens
schooltijd aangeboden worden.
Training Executieve functies
1 november tot en met 20 december wordt de eerste training
Executieve functies gegeven op het Expertisecentrum voor leerlingen
van groep 5, 6 en 7.
Deze training is bedoeld voor leerlingen die problemen hebben met
executieve functies. Executieve functies spelen een belangrijke rol in
het dagelijkse leven. Als er sprake is van tekorten ontstaan er leer- of
gedragsproblemen. Er wordt dan vaak gesproken van een zwakke
werkhouding.
In de training wordt gewerkt aan inhibitie, werkgeheugen en cognitieve
ﬂexibiliteit, waarbij er extra aandacht is voor de volgende fases bij het
maken van taken:
1.
2.
3.
4.
5.

Gerichte aandacht
Planning en organisatie
Verdeelde aandacht en werkgeheugen
Doel- en taakgericht gedrag
Metacognitie / controleren

Praktische oefeningen (energizers) worden ingezet als oefening waarbij
een beroep wordt gedaan op de genoemde executieve functies.
Daarnaast wordt er psycho-educatie gegeven en aan leerlinggebonden
doelen gewerkt.

Aanvragen arrangementen via
de website
https://expertisecentrum.innoor
d.nl/alle-arrangementen

Leerlingen komen elke donderdagochtend samen om te werken aan
executieve functies. De leerkracht wordt nauw betrokken bij de training
en heeft een coachende rol.

