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Planning impulsklas
In maart start de tweede Impulsklas
op het Expertisecentrum.
Er zijn nog 2 plaatsen.
Faalangsttraining
De training is gestart donderdag 24
januari op het Expertisecentrum.
Training executieve functies
Na de voorjaarsvakantie start de
training executieve functies, 9.30 tot
12 uur op het Expertisecentrum.
Leerteam Meerbegaafdheid
De volgende bijeenkomst is 14 maart
om 15 uur op het Expertisecentrum.
Leerteam rekenspecialisten
14 maart 13 uur: rekenmiddag op het
Expertisecentrum
Uitnodiging van het
Samenwerkingsverband:
Werkconferentie “Aanpak van
verzuim en thuiszitten in het primair
onderwijs”
Woensdag 20 maart, 14.00 – 17.30
uur (incl. netwerkborrel)
Planetarium, Kromwijkdreef 11,
Amsterdam.
Informatie en aanmelden via de link:
Uitnodiging SWV

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

5 februari 2019

Studenten PABO op Expertisecentrum
Op 5 februari vond een bijeenkomst Passend onderwijs plaats voor
PABO studenten van de UVA en de UPVA.
21 studenten namen deel aan deze bijeenkomst. Na een korte inleiding
van Wenny Bartman, de begeleidster van startende leerkrachten,
hebben wij een presentatie verzorgd over Passend onderwijs. De
ochtend is door de studenten als positief ervaren, ze hebben in ieder
geval meegekregen wat passend onderwijs behelst en wat Innoord
biedt aan extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.
We hebben ook wat interactieve werkvormen ingezet en daar deden de
studenten met enthousiasme aan mee.
De opleiders, die ook aanwezig waren, toonden zich enthousiast over
deze bijeenkomst en willen zeker in de toekomst vaker gebruik maken
van dit aanbod.
Wij hopen dat flink wat studenten in de toekomst kiezen voor een
school bij Innoord.

jaargang 2 nr. 3

5 februari 2019

Studieochtend op het Expertisecentrum
Donderdag 31 januari: Sprankelend presenteren; de vonk over laten
slaan.
Met Suus, Jet en Adrie van J&S Changemakers hebben wij verder
gewerkt aan een logo, koffertjes met materialen en hebben we tips
gekregen hoe je “sprankelend”kan presenteren.
‘Breek de stilte, over selectief
mutisme en extreme verlegenheid bij
kinderen.’ Door Eustache
Sollman. Een boek over kinderen bij
wie hun mond letterlijk ‘op slot’ lijkt
te zitten. Niet omdat ze niet
willen praten maar omdat ze het niet
durven. Angst is de belangrijkste
oorzaak.
De schrijver kent het onderwijs van
binnenuit. Hij begon zijn loopbaan als
leerkracht en is nu
ambulant begeleider vanuit het
speciaal
onderwijs.
Zijn
praktijkervaring maakt dat het boek
heel
toegankelijk is. Het leest gemakkelijk
door de vele praktijkvoorbeelden en
de overzichtelijke
vormgeving
met
informatieve
kaders. Dit boek helpt je om je te
verplaatsen in deze stille kinderen
en geeft je tips hoe je eigen
handelen hierop af te stemmen.
En als extra’s zijn er op de website
van
uitgeverij
Pica
www.picauitgeverij.nl downloads te
vinden bij het boek, waaronder een
flyer waarin je een korte uitleg krijgt
over ‘selectief mutisme’.

Verantwoording Expertisecentrum aan directeuren van Innoord en
aan het Samenwerkingsverband
Op 15 januari was er een bijeenkomst met de directeuren over de
basisondersteuning en extra ondersteuning. We hebben een aantal
“lastige” casussen besproken en hoe hiermee om te gaan.
Het was prettig om met elkaar de werkwijze van het Expertisecentrum,
een aantal interessante data en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.
Ook is het goed om te zien dat we steeds meer aanvragen extra
ondersteuning krijgen en de basisondersteuning steeds meer vorm
krijgt op de scholen.
Een aantal arrangementen op stichtingsniveau is toegelicht, zoals
Leerlab, Doelab, Impulsgroep en trainingen.
De presentatie van het Doelab was verhelderend en inspirerend.
Hier een link naar een filmpje over Doelab:
https://www.youtube.com/watch?v=QD8U11KfYzg
Die week is ook aan het Samenwerkingsverband de werkwijze van het
Expertisecentrum gepresenteerd, en heel goed ontvangen.
Op 6 februari gaat Tonnie van Laar in gesprek met onderwijsmensen
uit heel Amsterdam. Ook minister Slob is daarbij aanwezig.
De week ervoor ontvingen we een brief van het
Samenwerkingsverband over de toename van de TLV aanvragen en
het steeds vaker aangeleverd krijgen van incomplete dossiers.
Bij de besproken “lastige” casussen gaat het ook vaak om mogelijke
verwijzingen en om ouders die het daar niet mee eens zijn.
We gaan vanuit het Expertisecentrum aan de slag met een protocol
“hoe om te gaan met een traject/verwijzing/opbouw dossier”.
Op het IB-netwerk in maart komt dit ook aan de orde.

