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Afdwalen tijdens gesprekken, aan het
einde van de pagina erachter komen dat
je eigenlijk geen idee meer hebt waar de
tekst over ging en moeite met in slaap
vallen omdat je hoofd blijft doortollen.
Wanneer we geen grip op onze aandacht
hebben, waaien we met alle winden
mee, kost het meer tijd om ons werk te
doen en neemt de stress toe. Op de
lange termijn vergroot het zelfs de kans
op een burn-out.
Mark Tigchelaar laat aan de hand van
nieuw wetenschappelijk onderzoek en
voorbeelden uit de praktijk zien hoe we
weer grip op onze focus krijgen. Het
effect is dat we weerbaarder tegen
stress worden, productiever zijn en meer
aanwezig zijn in het hier en nu. Rust,
overzicht en controle.
Lees dit boek en je ontdekt:
* hoe je slimme brain hacks inzet om niet
meer af te dwalen
* hoe je met het "MTW'-principe
structureel meer gedaan krijgt
* hoe je je kunt afsluiten voor de
luidruchtigste collega
* hoe je de denkmachine stopt en
makkelijker in slaap valt
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We zijn blij dat we in de 2e schoolweek alweer voor het derde jaar
onze Nieuwsbrief met jullie mogen delen. Als het goed is ontvangen
alle medewerkers van Innoord deze Nieuwsbrief. Streven is elke
maand een interessante nieuwsbrief te versturen.
We hopen dat jullie goed gestart zijn op de scholen en dat het een
mooi jaar wordt als het gaat om de samenwerking tussen het EC en
de scholen.
De begeleiders passend onderwijs zijn in ieder geval weer
enthousiast gestart op de scholen.
Op onze website “Expertisecentrum Innoord” worden deze week
wat aanpassingen gedaan wat betreft het aanbod.
De groepsarrangementen lezen en spelling komen te vervallen, dit
omdat het vooral gaat om basisondersteuning. Uiteraard kan er wel
een consultatie aangevraagd worden, zodat we mee kunnen
denken als een groep vastloopt op didactisch gebied.
Vorig schooljaar zijn er meer dan 100 aanvragen gedaan voor de
afname van een psychologisch onderzoek.
We hebben de aanvragen en resultaten bekeken en merken dat het
aanvraagformulier verbeterd moet worden. Met name het doel van
het onderzoek en de mening van ouders vinden we belangrijk,
evenals de voortzetting van de ondersteuning van de leerling.
Sommige aanvragen waren te summier ingevuld, waardoor ook de
verslaglegging en adviezen niet optimaal waren.
Daarom wordt het aanbod “afname psychologisch onderzoek”
aangepast.
We starten het schooljaar met een aantal nieuwe medewerkers. Als
eerste stelt Lucienne Rijks zich voor.
Even voorstellen…
Vanaf dit schooljaar ga ik aan de slag als
bovenschools taalexpert voor Innoord. In dit
stukje stel ik mezelf voor, geef ik aan wat mijn
werkzaamheden zullen zijn en waarvoor jullie
mij allemaal kunnen benaderen en/ of
inzetten. Ik heb er erg veel zin in!
Achtergrond/ ervaring
De afgelopen 14 jaar heb ik met veel plezier
gewerkt op basisschool de Vier Windstreken,
aanvankelijk alleen als leerkracht, maar later
ook als taal- en leescoördinator. Naast mijn werk heb ik in deeltijd
zowel de bachelor- als masteropleiding ‘Nederlandse taal en cultuur’
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Planning Rots en Water
Voorlopig zijn er alleen Rots en
Watertrainingen binnen scholen. Er
starten twee Rots en Water
trainingen, op de Kampina en op de
Zeven Zeeën, dinsdag 17 september
- 26 november.
Scholen die ook gebruik willen
maken van het aanbod van Rots en
Water op de eigen school kunnen
een aanvraag doen via de website.
In januari kunnen een of meer
nieuwe groepen starten.

Planning trainingen 2019-2020
Dit schooljaar worden de
Impulsgroep, Training Executieve
Functies en Faalangsttraining alledrie
tweemaal per jaar georganiseerd:
de Impulsgroep voor groep 5, 6 en 7,
en in overleg voor leerlingen van
groep 4, in
oktober-november-december en
februari-maart-april;
Faalangsttraining en Training
Executieve functies voor groep 5, 6
en 7, en in overleg voor leerlingen
van groep 8, in oktober-november
en maart-april.
Stefanie Rosa Bian en Rachel Hoeks
geven de Faalangsttraining en
Training Executieve functies op
donderdag.
Executieve Functies start in oktober
(voor de herfstvakantie observaties
en intakes en na de vakantie de
training op donderdag van 9u tot
12u)
Faalangsttraining start voor de
herfstvakantie (10 oktober) en is
donderdag 13.30u tot 15.00u
Aanmelden via de website.
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gevolgd en afgerond aan de VU. Ook heb ik verschillende cursussen
gevolgd, zoals de coördinatorencursus voor Met Woorden in de Weer
en de cursus Open Boek, over leesbevordering op een basisschool.
De laatste anderhalf jaar heb ik meegewerkt aan het nieuwe landelijke
curriculum voor Nederlands (zie ook
https://curriculum.nu/ontwikkelteam/nederlands/). Daardoor ben ik
goed op de hoogte van alle kerndoelen die met taal- en leesonderwijs
te maken hebben, is mijn kennis over de taal- en leesontwikkeling van
leerlingen enorm gegroeid en heb ik een uitgebreid netwerk
opgebouwd van allerlei experts. Zelf heb ik me gespecialiseerd in
meertaligheid.
Werkzaamheden
Het is de bedoeling dat ik alle scholen van Innoord ondersteun bij goed
taal- en leesonderwijs. Dat kan op heel veel verschillende manieren,
zoals hulp bij het opstellen van een taalbeleidsplan, een presentatie of
workshop geven over een taalgerelateerd onderwerp (bijvoorbeeld
begrijpend lezen, spelling, leesbevordering), NT2 leerlingen
ondersteunen bij het leren van het Nederlands, leerkrachten adviseren
over een taalrijke inrichting, etc.
Voordat ik daarmee aan de slag kan gaan, is het belangrijk eerst een
goed beeld te hebben van de huidige stand van zaken per school. Het is
dan ook de bedoeling dat ik voor de herfstvakantie bij elke school
langskom om een gesprek te voeren met de directeur en/ of de ib’er en
eventueel een taal- en/ of leescoördinator. Met die gesprekken ben ik
vorig jaar al gestart en daarmee zal ik nu verder gaan. Via deze link
kunnen directeuren en IB’ers zich inschrijven voor een gesprek:
Afspraak met taalexpert
Ook zal ik starten met het leerteam taal. Dit team zal een paar keer per
jaar bij elkaar komen voor professionalisering en inspiratie. De
onderwerpen bepalen we gezamenlijk, dus het zullen erg nuttige en
tegelijkertijd leuke bijeenkomsten worden. Een paar leerkrachten
hebben zich hier al voor opgegeven, maar nog lang niet alle scholen
zijn vertegenwoordigd. Meld je hiervoor alsnog aan bij
l.rijks@innoord.nl.
Schroom niet… mail me
Zoals gezegd heb ik vooral een ondersteunende en adviserende rol. Je
kunt me dan ook mailen over allerhande taalgerelateerde vragen/
verzoeken. Denk bijvoorbeeld aan:
- Tips over leesbevorderende activiteiten (ik maak een maillijst
waarin ik berichten stuur als er bijzondere aanbiedingen zijn).
- Als je een tolk nodig hebt (ik maak een bestand met
beschikbare tolken)
- Advies over scholing
- Achtergrondinformatie over een specifiek onderwerp
- Advies over een methode
- ...
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Oproep
- Ken je zelf nog iemand die meerdere talen spreekt en af en toe
tolk wil zijn voor een school van Innoord? Mail naar
l.rijks@innoord.nl
- Kom je ergens kinderboeken tegen in een andere taal? Meld het
mij, zodat we onze collectie voor onze nieuwkomers kunnen
uitbreiden.
- Interesse in het leerteam taal? Geef je snel op!
Ik hoop op veel positieve reacties en wens jullie allemaal een heel fijn
schooljaar toe.

Team Doelab

Vanaf oktober is ibwijs – het nieuwe
digitale kennisplatform, speciaal
voor alle ib’ers uit Amsterdam en
Diemen – online.
Wil je alvast een voorproefje?
Bekijk dan dit filmpje.

Op 20 en 21 augustus kwamen 13 leerkrachten op training bij het
Doelab. Er zijn 21 scholen van 5 verschillende besturen die subsidie
hebben aangevraagd om de leerlingen die het moeilijk hebben in de
klas praktisch onderwijs aan te kunnen bieden. Doelab heeft 8 nieuwe
leerkrachten toegevoegd aan het bestaande team. Daarnaast zijn er
ook scholen die een leerkracht binnen de eigen formatie laten opleiden.
De leerkrachten zijn op de studiedagen onderwezen in de visie en
theorie achter het Doelab, de werkwijze op school en hebben mogen
snuffelen aan een aantal nieuwe materialen en technieken.
Het leerteam zal bestaan uit 15 gepassioneerde en gedreven
leerkrachten die het verschil in het onderwijs willen maken. Wij wensen
ze veel succes en plezier!
Petra van Bemmel
DoeLAB.nl

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

