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Vrijwel alle scholen krijgen te maken
met leerlingen die thuis geen
Nederlands spreken. Wat betekent
dat voor een schoolteam? Wat
vraagt het van leerlingen om
onderwijs te volgen in een taal die
zij niet (volledig) beheersen? De
auteur van dit boek heeft een
belangrijke boodschap: geef
meertalige leerlingen de ruimte hun
thuistaal te gebruiken in het
onderwijs. Dat kan zonder dat de
leraren deze talen hoeven te
beheersen. In het boek vind je ook
veel praktische tips!

Beste collega’s van Innoord,
We willen jullie via de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar bedanken voor
de fijne samenwerking en we wensen iedereen een ontspannen en
welverdiende vakantie toe.
Team expertisecentrum Innoord

Tip van het leerteam gedrag: De GOUDEN WEKEN
We kunnen het niet genoeg benadrukken…
De eerste vier tot zes weken worden in het onderwijs ook wel de ‘gouden
weken’ genoemd. Ze zijn goud waard, omdat ze het fundament leggen onder
de rest van het schooljaar. De interactie tussen de leerlingen en de leerkracht
wordt opgebouwd. De groep wordt gevormd en de samenwerking met ouders
komt op gang. Wanneer je dit proces niet of onvoldoende begeleidt, is de
uitkomst wellicht niet wat je wilt. Het is daarom van belang om de eerste
weken de nadruk te leggen op het vormen van een sterke en veilige groep.
Dit kan je doen door bewust aandacht te geven aan het opstellen van
groepsregels en je klas te stimuleren om tot positieve normen te komen. In
de ontwikkeling van een groep zijn vijf fasen te onderscheiden forming,
norming, storming, performing, adjourning (Tuckman). De ‘gouden weken’
betreft met name de fasen forming, norming en storming. In deze fasen
worden de rollen, waarden en normen voor een groot deel bepaald voor de

rest van het jaar. Deze drie fasen
beslaan ongeveer de periode tot de
herfstvakantie (soms wat langer).
Zorg ervoor dat je bij de start van
nieuwe schooljaar voorbereid bent op
de GOUDEN WEKEN!
Voor meer informatie kun je terecht
op onze Padlet DE GOUDEN WEKEN
Fijne vakantie! Annabel, Annerieke,
Marleen, Wati, Ellen, Loes en Wenny

Impulsklas online
In februari 2021 startte er een nieuwe groep leerlingen met de
impulstraining. De Impulsklas zag er dit afgelopen coronajaar anders uit dan
gebruikelijk en vormde een bijzondere uitdaging. Wij hebben ons de vraag
gesteld hoe we de samenwerking in de driehoek leerling/ouder(s)/school
konden vormgeven op het moment dat ouders niet fysiek deel mogen nemen
aan de twaalf weken durende impulstraining. In de coronaversie van de
Impulsklas hebben de leerlingen een dagdeel per week bij het
Expertisecentrum gewerkt aan hun persoonlijke leerdoelen. Ouders werden
betrokken middels videogesprekken, waardoor zij hun kind thuis konden
coachen. Wekelijks was er mailcontact met de betrokken leerkrachten.

https://padlet.com/expertisecentruminnoord/6ifbrgsc5j8q9m6o
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Starten met groepsvorming is het
handigst aan het begin van het
schooljaar. Maar eigenlijk is iedere
dag een goede dag om ermee te
starten. Deze Wijzer in
groepsvorming kan je daarbij
helpen!
De handleiding geeft je een goede
theoretische onderbouwing voor je
dagelijkse klassenpraktijk. De
kaarten bevatten – per fase van de
groepsvorming – eerst praktische
tips en vervolgens bijna 50
activiteiten die zijn toegespitst op
wat nodig is op dat moment.
Van kennismakingspelletjes tot
afscheid nemen, van omgaan met
verschillen tot omgaan met
groepsdruk, van afspraken maken
tot discussies voeren; met deze
activiteiten werk je aan een veilige
en positieve groep.

Nascholing NT2
Komend schooljaar verzorg ik het
tweede half jaar een nascholing
NT2. Het gaat om een aanbod van
de Hogeschool van Amsterdam dat
ik aan mag bieden vanuit het
Expertisecentrum. Ik heb er veel zin
in en hoop natuurlijk op veel
deelnemers (maximaal 20)!
De uitgebreide informatie over de
nascholing heb ik al gedeeld met de
directeuren en er zijn ook al een
aantal aanmeldingen binnen.
Aangezien iedereen nu druk bezig is
met alle planningen, zou het fijn zijn

Daarnaast werden de persoonlijke doelen online gescoord door de leerling, de
ouder(s) en de leerkracht, waardoor iedereen steeds overzicht had over de
ontwikkelingen van de leerlingen. Wij hebben de leerlingen van februari tot
juni zien groeien in hun eigen bedachte doelen op het gebied van
werkhouding en gedrag. De vier leerlingen van De Krijtmolen, IKC Noordrijk
en Twiske hebben op 1 juni met succes het certificaat in ontvangst mogen
nemen. Wij kijken ernaar uit om de Impulsklas na de zomervakantie weer in
zijn originele vorm te mogen realiseren.

Taalcoördinatoren geslaagd!
Dit schooljaar hebben 8 leerkrachten van Innoord een opleiding gevolgd tot
taalcoördinator. Het was een pittig jaar en vrijwel alle bijeenkomsten
moesten online worden gegeven. Toch is het drie deelnemers al gelukt de
opleiding af te ronden. Dat zijn Lisette de Kruis (De Krijtmolen), Jop Geuzinge
(De Buikslotermeerschool) en Sharodjna Gopal-Balak (IKC Noordrijk). Van
harte gefeliciteerd!
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te weten wie er allemaal mee gaan
doen. Dan kan ik de data met de
deelnemers gaan prikken.
Interesse? Bespreek dan met je
directeur of je mee kunt doen en
meld je aan bij Lucienne Rijks
(L.rijks@innoord.nl). De aanmelding
kan uiteraard ook via de directeur
gaan.

Rekenen: expertiseteam en
leerteam
Het expertiseteam rekenen is druk
aan de slag gegaan met het maken
van een padlet voor rekenen. Hierin
staat allerlei informatie met
betrekking tot rekenen, waaronder:
tips voor zwakke of sterke
rekenaars, dyscalculie, (gratis)
oefenprogramma's, rekenspelletjes
en leerroutes.
Klik op deze link: padlet rekenen

De voorbereiding voor het leerteam
rekenen is in volle gang. Volgend
jaar gaat er scholing gegeven
worden door Belinda Terlouw op het
gebied van sterke rekenaars.

Impulsgroep vanaf september
2021
Er zijn nog plekken vrij in de
Impulsgroep, die vanaf de
zomervakantie van start gaat. Zeker
als er sprake is van gedrag of
werkhoudingsproblematiek is dit een
zinvol arrangement. Ook gezien de
enorme ouderbetrokkenheid en de
resultaten die elk jaar weer geboekt
worden.

De gemeente Amsterdam heeft een
Preventieve pedagogische structuur
jeugd 2021 opgesteld.
Het document vind je hier met
onderaan een praatplaat vol
informatie over aanbieders.

Woensdag 16 juni was de laatste bijeenkomst. Alle deelnemers hebben een
presentatie gegeven over de huidige stand van zaken op hun eigen school,
maar ook over hun eigen ontwikkeling en rol binnen de school als
taalcoördinator. Daarna was het natuurlijk tijd voor een klein feestje! De
andere vijf leerkrachten schrijven het komende half jaar een taalbeleidsplan,
zodat we in december weer een feestje kunnen vieren.

Ik ben erg blij voor de leerlingen van Innoord dat er steeds meer kennis in de
scholen is over goed en rijk taalonderwijs. Daar zullen zij zeker van profiteren.
Ik kijk ernaar uit komend jaar met de nieuwe taalcoördinatoren aan de slag te
gaan in het Leerteam Taal! Op die manier houden we elkaar scherp,
inspireren we elkaar en zorgen we ervoor dat het taalonderwijs steeds beter
wordt.
Lucienne Rijks

Afsluiting leeskring
Ik heb de laatste paar keer verteld over het enthousiasme van de leerlingen
van De Buikslotermeerschool over de leeskring. Nu kan ik dat natuurlijk
zeggen, maar het is veel leuker dat te horen van de leerlingen zelf. Onderaan
deze nieuwsbrief vinden jullie een meningtekst van één van de leerlingen.
Zo’n tekst schrijf je natuurlijk niet zomaar. Eerst praat je met elkaar om op
die manier op ideeën (in dit geval: argumenten) te komen en vervolgens
schrijf je een eerste versie. De week erna bekeken we gezamenlijk een van
de teksten en gaven we feedback. Alle leerlingen hebben daarna hun tekst
weer herschreven. Het was niet makkelijk, maar ze zijn terecht allemaal heel
trots op het resultaat.

De avonturen van leeskring  Auteur: Alya
Wat is leeskring: leeskring is een clubje waar je soms leest want het boek
mag je thuis lezen. Dan kan je in het gesprek zeggen wat je hebt gelezen en
dan mag het clubje ook wat zeggen en ik ook. We doen ook beweegspelletjes
& de andere keer commando.
Ik wil mijn mening geven over leeskring hier wat informatie wat we deden:
we starten elke dag met een gesprek. We praten over het boek dat we
hebben gelezen bijvoorbeeld het boek Bob Popcorn & De leukste school van
de Wereld. We doen dan op het bord: leuk niet leuk, moeilijke woorden,
verbanden&patronen.
Wat hebben we gedaan? We hebben gesprekken uitgevoerd over boeken.
Hier wat voorbeelden. de leukste school van de wereld en bob popcorn een
indiaan als jij en ik.     Elke week deden we een beweeg spelletje bijvoorbeeld

mailto:L.rijks@innoord.nl
https://padlet.com/vdegroote/hlinjvm3y0dda893
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorg-jeugd/artikelen/flexibel-preventief-aanbod-jeugd-2021/
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Voorkom de zomerdip, enkele
tips.
Om te voorkomen dat leerlingen
tijdens de zomer terugvallen, is het
belangrijk dat ze ook dan blijven
lezen. Wat kun je doen?
* Geef de leerlingen een
leesbingokaart mee
(https://jufmaike.nl/leesbingo-zome
rvakantie/)
* Wijs de leerlingen op de online
Bibliotheek-app. Jeugdleden van de
bibliotheek kunnen gratis boeken
lenen.
* Geef ouders in de nieuwsbrief tips
om de dip te voorkomen (online veel
te vinden).
*Een aantal leuke downloads:
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/
vakantielezen/page/1519/

commando en een andere keer wat anders. Je wordt er wakker van en dan
kan je beter lezen en  consenteren.
Ik ga nu een paar argumenten geven. Als eerste argument lezen is goed voor
je woordenschat en dat is goed. Het is leerzaam je moet leren wachten op je
beurt en dat heb je ook geleerd. Je leert nieuwe woorden dat hoort ook bij je
woordenschat . En slimmer door de nieuwe woorden die je krijgt .
Nu wat over de juf de juf was heel leuk ze gaf hele goede lessen en 1 van de
leukste dingen waren de beweegspelletjes. Je mocht boeken lenen van de juf.
dan kon je thuis lezen en dat is heel leuk .
nu snappen  jullie waarom ik lees kring leuk vindt en een  aanrader
met groeten van Alya.

KibA programma (Kinderen bedwingen Angst/ Kids beat
Anxiety)
In de vorige nieuwsbrief schreven wij al over onze samenwerking met
KibA. Op de website www.angstbijkinderen.nl/projects/kiba is meer
informatie te vinden over het programma. Met onderstaande tekst
kun je ouders informeren.

Laagdrempelig programma voor kinderen met een specifieke angst
Ziet uw kind ook op tegen de zomerperiode vanwege alle
steekvliegen, wespen, onweer, zwemmen of andere angsten? Dan is
het laagdrempelige KibA programma (Kinderen bedwingen Angst/ Kids
beat Anxiety) misschien wel iets voor hem of haar?! Het KibA
programma is erop gericht zoveel mogelijk kinderen met een
specifieke angst te helpen. Kinderen tussen de 7 en 14 jaar kunnen
terecht op drie locaties in Nederland (Kenniscentrum Angst en Stress
bij Jeugd in Leiden, UvA minds in Amsterdam en Accare in Groningen)
voor diagnostiek en behandeling. Meer informatie over dit gratis KibA
programma is te vinden op www.angstbijkinderen.nl

Aanvragen arrangementen via de
website aanbod

https://jufmaike.nl/leesbingo-zomervakantie/
https://jufmaike.nl/leesbingo-zomervakantie/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen/page/1519/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen/page/1519/
http://www.angstbijkinderen.nl/projects/kiba
http://www.angstbijkinderen.nl/
https://expertisecentrum.innoord.nl/alle-arrangementen

