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Planning Rots en Watertrainingen
Rots en Watertrainingen worden
gegeven door Inger Jongerius en
Maja Schaap of Corine van der Wijst
op de volgende locaties:
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.
Planning impulsklas
Woensdag 27 februari start de
tweede
Impulsklas
op
het
Expertisecentrum.
Aanmelden kan vanaf nu.
Faalangsttraining
De volgende training start donderdag
24 januari op het Expertisecentrum.
Er zijn nog enkele plaatsen.
Handig om even te weten
De afgelopen weken hebben we veel
arrangementaanvragen ontvangen
van de scholen. Ons doel is dat alle
arrangementen direct na de
kerstvakantie kunnen starten.
Vanwege ziekte, verlof en ontslag is
het even zoeken wie de aanvragen
op gaan pakken. Je ontvangt in ieder
geval voor de Kerstvakantie de
toekenningen.

Aanvragen arrangementen via de
website
https://expertisecentrum.innoord.
nl/alle-arrangementen
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Intervisiebijeenkomst leerteam meerbegaafdheid
22 november kwam het
leerteam
meerbegaafdheid
bijeen voor intervisie.
Doel van het leerteam is de
kennis over onderwijs aan
meeren
hoogbegaafde
kinderen met alle scholen van
Innoord te delen, en om een
gemeenschappelijke visie te
ontwikkelen, die het leerteam
deelt met het bestuur.
Dit zal leiden tot een beleid in overeenstemming met de koersnotitie.
Door het delen van kennis wordt de basisondersteuning op de scholen
versterkt, en kan het Expertisecentrum zich richten op de extra
ondersteuning.
Deze bijeenkomst stond in het teken van brengen en halen: presentatie
van ervaringen met onderwijs aan meer- en hoogbegaafden op de
scholen.
Het was een geanimeerde bijeenkomst waarin wij nog tijd tekort
kwamen.
Volgende bijeenkomsten zijn 24 januari, 14 maart, 9 mei en 6 juni.
Drie bijeenkomsten zullen grotendeels bestaan uit scholing, op 9 mei is
er ruimte voor eigen inbreng en intervisie.
Het is jammer genoeg nog niet
vertegenwoordigd in het leerteam.
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Intervisiebijeenkomst leerteam rekenen
Ook op 22 november kwam
het leerteam rekenen bij
elkaar. Tijdens het eerste deel
van de bijeenkomst is er
gesproken over
rekenmethodes. Hierbij is in
twee groepen onderzocht waar
een goede rekenmethode aan
moet voldoen.
In het tweede deel hebben de
rekencoördinatoren met elkaar
gesproken over eigen casussen/vragen en elkaar om advies gevraagd.
Daarnaast zijn vragen naar boven gekomen mbt,
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Vertrekkende
en
nieuwe
medewerkers:
Merlienke Hoeksma en Shannon van
Oudenaarde hebben een nieuwe
functie buiten het Expertisecentrum
aangenomen.

de positie van de rekenspecialisten, de voorwaarden gesteld aan de
rekenspecialisten, optimale inzet van de 4 uur per maand (in taakuren
bijvoorbeeld)
En ook: kan er een taakomschrijving komen vanuit het
bestuur/stichting van rekenspecialisten?

Stefanie Rosa Bian is gestart als
nieuwe medewerker .

Workshop Faalangst
Op 28 november heeft Rachel Hoeks, begeleider passend onderwijs,
een workshop gegeven over faalangst, de oorzaken en gevolgen
hiervan en de mogelijke signaleringen. Het was leuk om te merken dat,
alhoewel het een drukke periode is, verschillende scholen
vertegenwoordigd waren, soms zelfs met meer dan drie collega’s.
Alhoewel gelukkig niet alles nieuw was, hebben we positieve verhalen
gehoord over de inhoud. Mooi ook, dat we weer nieuwe gezichten
hebben gezien op het expertisecentrum.
Iedere deelnemer ging naar huis met een mapje met de powerpoint,
boekentips, de leerkuil en het “met kinderen in gesprek gaan”formulier.
Dank voor jullie aanwezigheid.

Sinds mei 2018 ben ik werkzaam
voor het Expertisecentrum. Nadat ik
in
2013
mijn
master
Orthopedagogiek heb afgerond, heb
ik veel werkervaring opgedaan op
het gebied van ernstige dyslexie.
Vanaf januari 2019 zal ik samen met
een collega de faalangsttraining
gaan geven. Daarnaast begeleid ik
verschillende
leerlingen
op
Overhoeks en de Vier Windstreken.

De leerkuil

Boekentips
Teken je gesprek over faalangst, Adinda de Vreede
Prinsje ik weet het niet, Margo Riphagen en Jantiene van den
Boogaard-Kooij (4 tot 8 jaar)
Ik kan het niet!, C. de Beij (4 tot 8 jaar)
Het meisje dat nooit fouten maakte, Mark Pett (4 tot 8 jaar)
Koele Bikkels, Inke Brugman (8 tot 13 jaar)
Je bibbers de baas, Marianne van der Zalm-Grisnich (9 tot 13 jaar)
Ik en faalangst, Nathalie van Kordelaar (10 tot 13 jaar)
Sam(en) tegen spoken op school, Nathalie Cornillie (8 tot 13 jaar)

