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Onze   taalspecialist   Lucienne   Rijks   beveelt   
dit   boek   aan:   
  

“Ik   vind   dat   elke   school   dit   boek   in   de   
collectie   moet   hebben.   Het   is   zo’n   mooie   
koppeling   van   de   theorie   naar   de   praktijk   
dat   je   er   meteen   wat   mee   kunt.   Alle   
aspecten   van   het   taalonderwijs   komen   
aan   bod,   maar   dan   niet   als   losse   vakken   
zoals   ‘begrijpend   lezen’   of   ‘spelling.’   De   
samenhang   tussen   alle   domeinen   is   erg   
zinvol   en   wordt   hier   heel   helder   
uitgewerkt.   Je   krijgt   ook   antwoorden   op   
vragen   als   ‘Wat   doe   ik   met   risicolezers?   
(waarbij   meteen   duidelijk   wordt   waarom   
flitsen   geen   zin   heeft)   of   ‘Hoe   zorg   ik   dat   
er   een   leescultuur   ontstaat   op   school?’   
Verder   krijg   je   inzichten   die   wellicht   
verrassend   zijn,   zoals   ‘Leesmotivatie   is   
de   essentie   van   het   leesonderwijs.’   Heel   
handig   is   de   samenvatting   per   hoofdstuk   
zodat   je   meteen   weet   wat   de   kern   is   van   
het   hoofdstuk.   Het   is   erg   interessant   het   
boek   van   begin   tot   eind   te   lezen,   maar   
dat   hoeft   natuurlijk   niet.   Als   je   
bijvoorbeeld   alleen   iets   wilt   weten   over   
dyslexie,   over   de   verteltas   of   over   
scaffolding,   dan   vind   je   dat   allemaal   in   
het   register.   En,   tot   slot,   je   leert   wat   nu   
eigenlijk   rijke   taal   is   en   hoe   je   rijke   
teksten   herkent.   Essentieel   voor   goed   
taal-   en   leesonderwijs!”   
  

De   website   van   het   Expertisecentrum     
Deze   is   weer   up-to-date:   er   is   een   item   toegevoegd   bij    Nieuws    waar   je   
de   actuele   planning   kunt   zien   van   de   trainingen:   Impulsklas,   Rots   en   
water,   Faalangstreductie   en   Executieve   functies.   
  

De   overstap   naar   Kindkans   

  
Kindkans   is   een   webbased   applicatie   ontwikkeld   door   ParnasSys.   
Met   deze   applicatie   kunnen   we   beter   samenwerken   met   alle   
partijen.   Voor   sommige   arrangementen   van   het   
Expertisecentrum   was   een   groeidocument   nodig.   Voortaan   
verzamelen   we   met   Kindkans   vanuit   het   LVS   ParnasSys   de   
nodige   gegevens.    

Andere   werkwijze   aanvraag   van   sommige   arrangementen   
Wij   bieden   momenteel   14   arrangementen   aan.   Bij   de   aanvraag   
van   de   arrangementen   voor    individuele   leerlingbegeleiding   
verandert   er   iets   in   de   aanvraag.   Dat   zijn   de   eerste   5   
arrangementen   die   je   kunt   vinden   op   onze   website   onder   
“Aanbod”.   Voortaan   vraag   je   deze   5   arrangementen   aan   via   
Kindkans.   De   overige   aanvragen   gaan   nog   gewoon   via   onze   
website.   

Kindkans   en   scholing  
Zowel   de   basisscholen   van   Amsterdam   als   het   
Samenwerkingsverband   gaan   over   op   Kindkans.    De   scholing   is   in   
handen   van   Driestar   educatief.   De   meeste   scholen   hebben   die   
scholing   inmiddels   gevolgd   en   over   het   algemeen   is   men   
tevreden   over   de   scholing   en   blij   met   de   duidelijke   inrichting   van   
ParnasSys.   

Het   Expertisecentrum   en   het    SWV   willen   graag,   zodra   je   
geschoold   bent,   de   aanvragen   via   Kindkans   ontvangen.   

Wat   te   doen   als   je   nog   niet   geschoold   bent   in   Kindkans?  
Volgens   de   planning   moeten   er   nog   drie   scholen   de   scholing   van   
Driestar   volgen.   Zij   kunnen   nog   de   huidige   werkwijze   van   de   
website   volgen.   

  
Neem   contact   op   als   er   vragen   zijn   

  

https://expertisecentrum.innoord.nl/planning-van-de-trainingen-2/
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Een   fantastisch,   toegankelijk   
prentenboek   over   de   werking   en   
groeikracht   van   het   brein.   Je   
Fantastische   Elastische   Brein   is   een   
perfecte   introductie   op   de   ontwikkeling   
van   een   'growth   mindset'.   De   illustraties,   
de   helderheid   van   de   feiten   over   het   
brein,   de   humor   en   de   inspirerende   
boodschappen   over   hoe   we   direct   invloed   
kunnen   uitoefenen   op   de   groeicapaciteit   
van   ons   brein,   maken   van   dit   boek   een   
onmisbare   bron   voor   thuis   en   op   scholen.   
Zoals   de   auteur   zegt:   'Iedere   actie   van   
een   kind   als   'breinkunstenaar',   vormt   
onze   toekomstige   wereld'.   
Bij   dit   boek   is   een   downloadbaar   lesplan   
ontwikkeld   dat   bestaat   uit   drie   
activiteitensets.   Deze   klassikale   
activiteiten   moedigen   kinderen   aan   om   
te   reflecteren   op   hun   individuele   
ervaringen,   met   name   ervaringen   die   
betrekking   hebben   op   persoonlijk   succes   
en   gebieden   van   groei.   De   activiteiten   
bieden   leerkrachten   tevens   de   kans   om   
de   karaktervorming   van   de   kinderen   te   
ontwikkelen   op   het   gebied   van   moed,   
redeneren   en   verantwoordelijkheid.   
    
De   Impulsklas    wordt   voor   de   
herfstvakantie   afgerond.   
Er   is   nog   ruimte   voor   nieuwe   
aanmeldingen   voor   de   Impulsklas   die   
start   in   januari.   
Aanmelden   voor   1   november.   
  

Nieuwsbrief   Samenwerkingsverband     
voor   alle   partners   
Klik   hier   voor   een   overzicht   van   alle   
actualiteiten    Nieuwsbrief   SWV   
  
  
  
  
  

Aanvragen  arrangementen  via  de         
website    aanbod   
Of  voor  wie  er  klaar  voor  is  via                 
kindkans   

Op   de   website   kun   je   zien   wat   je   moet   aanleveren   bij   de   
aanvraag   van   de   vijf   individuele   arrangementen.   Bij   het   
selecteren   van   notities   en   het   aanleveren   van   bijlagen   willen   we   
jullie   dezelfde   documenten   en   notities   vragen   als   op   de   website  
staat   vermeld.   Voeg   dus   alleen   toe   wat   relevant   en   actueel   is.    
Wil   je   ook   letten   op   de   naamgeving   van   de   documenten.   Vooral   
bij   gescande   documenten   is   dat   belangrijk.   We   zullen   voor   de   
kerstvakantie   een   helder   overzicht   mailen   over   naamgeving.   Het   
OP   vervangt   het   groeidocument,   maar   voor   een   begeleiding   
hoeft   niet   altijd   alles   ingevuld   te   worden.   We   zullen   zelf    met   een   
voorstel   komen.   We   hopen   dat   de   aanvragen   jullie   nu   minder   tijd   
gaan   kosten.     

Wij   krijgen   nu   nog   via   beide   routes   aanmeldingen.   Tijdens   deze   
overgangsperiode   willen   we   de   scholen   dan   ook   vragen   direct   te   
mailen   als   een   aanvraag   niet   binnen   veertien   dagen   beantwoord   
is.     

Veel   succes   met   de   overgang   naar   Kindkans   en   mochten   er   
vragen   zijn   dan   horen   we   het   graag.   

  
Bovenschoolse   visie   op   taal:   hoe   nu   verder?   
Vorig   schooljaar   heb   ik   tijdens   mijn   gesprekken   over   het   taalonderwijs   
met   de   directeuren   en   IB’ers   verteld   dat   ik   met   een   paar   collega’s   van   
het   expertisecentrum   een   bovenschoolse   visie   op   taal   aan   het   
ontwikkelen/   schrijven   was.   Uiteraard   gaat   het   om   een   conceptvisie,   
waarover   de   directeuren   nog   met   elkaar   en   met   mij   in   gesprek   gaan.   
Ondertussen   is   het   concept   klaar   en   kom   ik   de   visie   binnenkort   tijdens   
een   inhoudelijk   directeurenoverleg   toelichten.   Ook   zullen   we   er   dan   
over   in   gesprek   gaan,   zodat   het   kan   worden   aangescherpt   en   
aangevuld.   
Het   zou   heel   mooi   zijn   als   we   dan   de   bovenschoolse   visie   op   taal   
kunnen   vaststellen,   zodat   de   leerkrachten   die   nu   worden   opgeleid   tot   
taalcoördinator   daar   gebruik   van   kunnen   maken.   Zij   schrijven   dit   
schooljaar   een   taalbeleidsplan   voor   hun   school,   en   het   zou   natuurlijk   
zonde   zijn   als   er   geen   gezamenlijke   visie   is   waaruit   zij   kunnen   putten   
voor   hun   eigen   school.   Ik   kijk   ernaar   uit   de   visie   te   delen   en   te   
bespreken.     
  

Lucienne   Rijks   
  

Cursussen/workshops   binnen   het   gebied   hoog)begaafdheid.    
Het    Samenwerkingsverband   organiseert   een   aantal   
cursussen/workshops.   Deze   zijn   gratis   bij   te   wonen.   De   eerste   ronde   is   
al   gestart,   maar   in   het   nieuwe   jaar   worden   de   workshops   opnieuw   
aangeboden.     
Het   betreft   geen   instapcursus,   maar   workshops   waarin   op   specifieke   
thema's   wordt   ingezoomd.     
Lees   de     flyer    en   meld   je   aan.   Hopelijk   zit   er   iets   voor   jullie   bij!   
  

  

  

https://mailchi.mp/swvamsterdamdiemen.nl/swv-update-oktober2020?e=ef23647ccd
https://expertisecentrum.innoord.nl/alle-arrangementen
https://www.swvamsterdamdiemen.nl/images/hb-modules_def.pdf

