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Terugblik schooljaar 2019-2020

Alle letters van het alfabet en hun
oneindige mogelijkheden vind je in
dit prachtige boek vol verrassende
vondsten. Iedere pagina is een
weergaloos zoek- en ontdekfeest.
Probeer in de tekeningen ook de
letters zelf te vinden, voor de dief
ermee vandoor gaat! Zie je welk
voorwerp hij van bijna elke bladzijde
meeneemt?
Een feest voor groot en klein. Een
boek zonder woorden maar rijk aan
taal!
Wie echt niets wil missen kan een
gratis app downloaden die met
behulp van de camera alle woorden
zichtbaar maakt. Ook is er een
website waarop alle woorden staan
die Dematons heeft weergegeven en
de plaats waar die te vinden zijn.
Deze website biedt ook verschillende
mogelijkheden om op een digibord te
gebruiken.

Dit schooljaar zijn we veel bezig geweest met de professionalisering
van de uitvoering van de arrangementen (Uniforme werkwijze,
intervisie en observatie bij de begeleidingen) en onderwijsinhoudelijke
overleggen.
Het samenstellen van de expertiseteams (specialisme BPO-ers) en de
leerteams op Stichtingniveau en de uitvoering van de inhoud zijn erg
succesvol verlopen. De teams hebben in de meeste gevallen de ankers
van de koersnotitie als uitgangspunt genomen en hebben
onderwijsinhoudelijk veel werk verricht. Zie verslaglegging leerteams
hieronder.
De deelname van IKC Elzenhagen heeft een jaar naar tevredenheid van
beide kanten plaatsgevonden. De intern begeleiders zijn enthousiast en
tevreden en de begeleiders komen graag op Elzenhagen. Volgend
schooljaar gaan we op dezelfde voet verder.
Tijdens de Coronasluiting zijn de begeleidingen zo veel mogelijk digitaal
uitgevoerd, bij veel leerlingen zelfs intensiever. Met name bij de jonge
leeringen is de betrokkenheid van ouders als heel positief ervaren. Dit
willen we ook “live” voortzetten.
Het is een intensief jaar geweest, er zijn meer arrangementen
uitgevoerd dan het schooljaar 2018-2019, maar we hebben ook het
gevoel dat we steeds meer een balans met de scholen vinden wat
betreft vraag en aanbod. Uitgangspunt blijft dat we er zo veel mogelijk
voor de leerlingen en de scholen willen zijn, dus op zoek blijven naar
goed Passend Onderwijs.

Arrangementen gerealiseerd in 2019/2020
In 2019/2020 zijn door het Expertisecentrum bijna 500
arrangementen uitgevoerd:
meer dan 400 extra ondersteuningen (individuele arrangementen en
ruim 100 psychologische onderzoeken);
65 arrangementen passend onderwijs plus (trainingen rots en water,
executieve functies en faalangst reductie en de Impulsklas);
15 basis/extra ondersteuningsvragen (bijvoorbeeld consulten voor
intern begeleiders of leerkrachten).

Leerteam het jonge kind
Het leerteam jonge kind is een enthousiaste groep van 10 leerkrachten
van groep 1 t/m 3. We hebben elkaar het afgelopen jaar 3 x ontmoet
en inhoudelijk gesproken over een rijke leeromgeving voor kleuters en
groep 3 leerlingen en hoe deze te vertalen naar de eigen
klassenpraktijk. Onze inspiratie bijeenkomsten, waarvoor we sprekers
hadden uitgenodigd zijn helaas niet doorgegaan vanwege de corona
pandemie. De start van het nieuwe schooljaar heeft dus nog veel moois
in de planning, zie het schema hiernaast.

jaargang 3 nr. 8

Planning trainingen voor
kinderen 2020/2021

23 juni 2020

Leerteam rekenen

Nog 3 plekken vrij bij de Faalangst
reductie training. De start is week 1
na de zomervakantie. Zo snel
mogelijk aanmelden.

Het leerteam rekenen is dit jaar 5 keer bijeengekomen. In de
bijeenkomsten is ingegaan op diverse onderwerpen: rekenmethodes,
rekenonderzoek en leerlingvolgsystemen. Daarnaast is er kennis
uitgewisseld over interessante en leuke materialen.
Het is goed om te zien dat de rekenspecialisten steeds meer ruimte
krijgen om hun taken uit te voeren. Ze voelen zich meer vertrouwd in
hun rol op de scholen.
Komend jaar gaan we weer aan de slag met scholing en intervisie.

Executieve functies

Leerteam (Hoog)begaafdheid

Faalangst reductie training

Voor groep 7/8 gaat er een groep
starten voor de herfstvakantie,
aanmelden kan tot 21 augustus.

Planning trainingen voor
medewerkers 2020/2021
Training spelbegeleiding
door Esther v.d. Berg van het ABC,
zie agenda van de Voorsprong
2 september en 7 oktober
14.30-17.00 uur op het
Expertisecentrum

Workshop Kees van Overveld
25 augustus 9 - 10.30 uur in FC
Hyena, voor alle BPO’ers,
gedragsspecialisten en IB’ers.

Inspiratiemiddag
met Aafke Bouwman, schrijfster van
‘Vloeiend van groep 2 naar 3’
zie agenda van de Voorsprong
4 november, 15-17 uur op het
Expertisecentrum

Workshop meer- en
hoogbegaafdheid
zie agenda van de Voorsprong
30 september en 28 oktober
15.00-17.00 uur op het
Expertisecentrum

Het leerteam (hoog)begaafdheid heeft een succesvol schooljaar achter
de rug. Aan de hand van een inventarisatie van het aanbod is er een
stichtingsbrede visie opgesteld. Komend schooljaar wil het leerteam
een grotere rol gaan spelen in de kennisuitwisseling tussen scholen en
de ondersteuning bij (hoog)begaafdheidsvraagstukken. Geïnteresseerd
in dit thema? Sluit je aan bij ons leerteam zodat we ook bij jullie op
school kunnen ondersteunen! Aanmelden kan via i.gadellaa@innoord.nl.

Leerteam gedrag
Het leerteam gedrag heeft dit jaar verschillende protocollen van
scholen bekeken: hoe gaan zij om met grensoverschrijdend gedrag?
Daarna hebben we besproken hoe je meer steun kan ervaren van je
team. Verschillende mensen hebben kindbesprekingen binnen het team
gehouden. Volgend schooljaar zullen we hiermee verder gaan. Welke
vormen van bespreken worden als prettig ervaren? Of komt er tijdens
een bespreking naar voren dat je team meer kennis nodig heeft over
een bepaald onderwerp? We streven ernaar om van elke school binnen
Innoord een deelnemer in ons leerteam te hebben zodat we elkaar
kunnen uitdagen en aanvullen. Wanneer je meer wilt weten over dit
leerteam of je aan wilt melden horen we dit graag. Je mag dan mailen
naar e.vandereerden@innoord.nl.
We starten volgend schooljaar met een interessante bijeenkomst van
de gedragswetenschapper Kees van Overveld. Zie de planning
hiernaast.

Leerteam taal
Dit jaar is het leerteam taal gestart met zeven leerkrachten. De reacties
waren overwegend positief. Leerkrachten vonden het inspirerend,
interessant en heel prettig ervaringen met elkaar te kunnen delen en
bespreken. We hebben het onder andere gehad over leesbevordering,
waarna iedereen naar huis ging met allerlei mooie werkvormen. Verder
is begrijpend lezen uitgebreid aan bod gekomen, zowel de didactiek en
de nieuwste inzichten, als de verschillende methodes die gebruikt
worden. Zelfs in een online meeting konden we zo nog van alles
uitwisselen en leren van en met elkaar.
Voor volgend jaar hebben we hele mooie plannen. Acht leerkrachten en
één IB’er zullen in company de post-hbo opleiding tot taalcoördinator
volgen. Dat is een intensieve, maar zeer zinvolle en mooie opleiding
waar de leerlingen van de betrokken scholen zeker van gaan proﬁteren.

Ander taal-nieuws
Het expertiseteam taal heeft ook niet stil gezeten. We hebben
gezamenlijk een conceptvisie taal geschreven, waarbij we uiteraard ook
de koersnotitie hebben gebruikt. Hier hebben we verschillende
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vergaderingen aan gewijd, omdat het belangrijk is dit helder en goed te
beschrijven en te onderbouwen. Komend schooljaar zal Lucienne met
de directeuren in gesprek gaan over deze visie, en deze waar nodig
aanpassen, zodat de deﬁnitieve versie als uitgangspunt gebruikt kan
worden voor de taalbeleidsplannen en het taalonderwijs van de
verschillende scholen. Uiteraard is de conceptvisie zo opgesteld dat elke
school eigen keuzes kan maken, passend bij de onderwijsvisie en de
populatie.
Verder zijn er weer mooie materialen ontdekt en verzameld die gebruikt
kunnen worden tijdens onze arrangementen, maar ook kunnen dienen
ter inspiratie voor scholen. Denk aan materialen en literatuur rondom
dyslexie, NT2 en TOS. Komend jaar zullen we geregeld een koffertje
meenemen naar de scholen die we ondersteunen om leerkrachten te
inspireren. We kijken weer uit naar een hele prettige samenwerking.

Het aanbod op de website is aangepast
Op de website is de omschrijving van het aanbod aangepast. Het
Expertisecentrum levert veertien verschillende arrangementen in het
nieuwe schooljaar.
De groepsaanvraag rekenen staat er niet meer op. Deze aanvraag was
vaak niet concreet genoeg of meer een adviesvraag van de leerkracht.
Uiteraard zijn we altijd bereid om met zo’n consultatievraag mee te
kijken.
Het aanbod leerlab is de afgelopen weken geïnventariseerd. Op meer
dan de helft van de Innoordscholen gaat een BPO-er aan de slag met
meerbegaafde leerlingen.

De medewerkers van het Expertisecentrum wensen iedereen een
hele zonnige, relaxte vakantie
Aanvragen arrangementen via de
website
https://Expertisecentrum.innoord.nl/
alle-arrangementen

