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Padlet Sociaal-emotioneel leren

Graag willen wij nogmaals de padlet voor sociaal emotioneel
leren onder de aandacht brengen. Hierop vind je praktische tips
die direct toepasbaar zijn in je 'online' klas. Regelmatig worden
er nieuwe ideeën opgezet dus houd het in de gaten. Als je iets
mist of je hebt juist een fantastische aanvulling mail dan vooral
naar e.vandereerden@innoord.nl. Dan gaan we ermee aan de
slag!
padlet SEL

Nieuw bij het Expertisecentrum

‘Aan het begin van de lockdown
wilden we graag iets doen voor
kinderen en ouders die opeens
geconfronteerd werden met een
nieuwe thuissituatie. Iets wat zou
inspireren én troosten. Twee weken
lang plaatsten we elke dag een
prachtige illustratie van Marijke
Klompmaker
online
met
een
ﬁlosoﬁsche vraag en reﬂectie van
Stine
Jensen.
Een
dagelijkse
ﬁlosoﬁsche overpeinzing voor hoofd,
hart en geest, onder het mom van
dat wie niet veel naar buiten kan,
wel naar binnen kan keren om
vanuit daar de buitenwereld te
bekijken. Er kwamen zoveel mooie
reacties op het initiatief, dat we
besloten
tot
dit
cadeauboek.
Troostﬁlosoﬁe. Voor elke dag een
inspirerende gedachte bestaand uit
prachtige illustraties, vragen en
ﬁlosoﬁsche
overpeinzingen
om
elkaar te helpen, te troosten en te
praten over wat je bezighoudt.’

Als nieuw lid van het Expertisecentrum
Innoord, stel ik mij graag aan jullie voor.
Mijn naam is Emilie Rozenga. Sinds
januari werk ik 2 dagen (en vanaf
februari 3 dagen) met veel plezier als
Begeleider Passend Onderwijs.
Mijn expertise ligt bij het jonge kind en de
onderbouw. Dit is een heel breed gebied.
Ik begeleid kinderen die Nederlands als
tweede taal hebben, kinderen die op
lees- en rekengebied niet op gang komen
en kinderen met
concentratieproblematiek.
Na de afgelopen jaren waarbij ik voor de klas heb gestaan en
studenten heb begeleid, vind ik het ontzettend leuk om met
kinderen en ouders 1 op 1 te werken en te onderzoeken hoe de
kinderen het beste begeleid kunnen worden bij hun
ondersteuningsbehoeften.
Ik kijk uit naar nieuwe avonturen en het samenwerken met een
enthousiast team.

Training Executieve Functies

Inmiddels naderen
we al bijna het eind
van de Training
Executieve Functies
voor groep 5 en 6.
De leerlingen leren
hun Breinkrachten
te versterken, zoals
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hun Aandachtkracht (focus bij de taak houden). De leerlingen
steken er veel van op en zijn gemotiveerd. Eén leerling geeft
bijvoorbeeld aan dat hij minder afgeleid wordt door de zaken
om hem heen tijdens het thuis werken. Een andere leerling
geeft aan dat zijn Tijdkracht sterker wordt, aangezien hij nu
meer opdrachten van school binnen de tijd af heeft.
Na de voorjaarsvakantie start er weer een nieuwe Training
Executieve Functies voor leerlingen uit groep 3 en 4. De training
(bestaande
uit
9
bijeenkomsten)
vindt
plaats
op
donderdagochtend op het Expertisecentrum. Leerlingen kunnen
aangemeld worden via de website van het Expertisecentrum

Impulstraining
Het kleurenmonster is in de war. Hij
voelt zich blij, verdrietig, boos, bang
en kalm tegelijk. Wat is er met hem
aan de hand? Met de hulp van een
meisje probeert hij alle emoties die
hij voelt een eigen plek te geven.
Aanvragen arrangementen via de
website aanbod
Of voor wie er klaar voor is via
kindkans.

Dinsdag 9 februari 9 uur gaat de Impulstraining weer van start,
op het Expertisecentrum, met 5 leerlingen en met onze
Impulstrainers Jesse Talman en Sarah Nederstigt.
Het contact met de ouders is voorlopig digitaal.

