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 Wil  je  voor  jonge  kinderen  de  abstracte 
 begrippen  tijd  en  ruimte  zichtbaar 
 maken  dan  zijn  dit  twee  prachtige 
 boeken.  Het  boek  SEIZOENEN  van 
 Pierre  Winters  &  Eline  van  Lindenhuizen 
 is  een  informatief  en  mooi 
 vormgegeven  prentenboek  met 
 uitklapbare  pagina’s  die  doen 

 Beste  collega's  van  Innoord,  zoals  jullie  in  deze 
 nieuwsbrief  zien  werken  we  steeds  meer  met  vaste 
 rubrieken.  Een  boekentip,  nieuws  uit  de  leerteams, 
 passend  onderwijs  en  het  aanbod  uit  de  Voorsprong.  Dit 
 kun  je  uiteraard  ook  terugvinden  op  de  website  van  De 
 Voorsprong  van  Innoord  en  ook  het  aanmelden  voor  een 
 workshop  gaat  via  deze  website  .  We  hopen  dat  je  de 
 onderwerpen  weer  interessant  vindt  en  horen  het  graag 
 als je een tip of opmerking hebt. 

 Passend Onderwijs 
 Het  vaststellen  van  de  ondersteuningsbehoefte  van  een 
 nieuwe  leerling.  Steeds  vaker  krijgen  we  vragen  over  een 
 aanmelding  (laatste  tijd  vaak  een  4-jarige)  waarbij  twijfels 
 zijn  of  de  school  aan  de  ondersteuningsbehoefte  kan 
 voldoen.  Er  moet  extra  informatie  bij  de  ouders 
 opgevraagd  worden,  die  niet  altijd  geleverd  wordt  of  er  is 
 aanvullend  onderzoek  of  een  observatie  nodig  waarvoor 
 toestemming  van  de  ouders  noodzakelijk  is.  Als  ouders 
 niet  meewerken  komt  de  school  in  een  lastige  situatie 
 terecht,  omdat  de  ondersteuningsbehoefte  niet  voldoende 
 vastgesteld  kan  worden.  In  het  PO  magazine  van  februari 
 2022  staat  een  helder  artikel,  waarin  de  stappen,  die 
 genomen  moeten  worden  terug  kunt  vinden.  Via  de  link 
 kom je bij het volledige artikel. 
 Als ouders niet meewerken 

 Padlet NT2 op de site! 
 Zoals  jullie  weten  is  de  website  van  het  expertisecentrum 
 helemaal  vernieuwd.  Mooi  is  dat  de  expertise-  en  leerteams 
 daar  nu  heel  eenvoudig  kennis  en  materialen  kunnen  delen.  Het 
 expertiseteam  taal  heeft  daar  recent  een  nieuwe  Padlet  op 
 gezet,  namelijk  een  met  informatie  over  NT2.  Er  staan  hele 
 mooie  materialen  op  die  je  direct  kunt  printen  en  gebruiken, 
 maar  bijvoorbeeld  ook  adviezen  over  het  inzetten  van 
 thuistalen.  Hier  vind je de Padlet. 

https://devoorsprong.nl/agenda/
https://drive.google.com/file/d/11yLDwthsPXYu244i5KCACLyOxcaJe1FF/view?usp=sharing
https://expertisecentrum.padlet.org/lucienne/NT2
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 verwonderen.  Voor  de  jongste  kinderen 
 (groep  1)  mooi  om  te  kijken  en  te 
 benoemen  en  voor  het  wat  oudere  kind 
 (groep  2,3  en  ook  4)  interessant  om  te 
 weten.  Vragen  als:  Waarom  maakt  de 
 lente  de  mensen  blij?  Is  het  overal  in  de 
 wereld  tegelijk  winter?  Inclusief  een 
 miniquiz. 

 Een  boek  dat  hier  goed  op  aansluit  is 
 het  prentenboek  SAMEN  HIER  van 
 Oliver  Jeffers.  Mooie  eenvoudige  en 
 rake  beschouwingen  over  onze  planeet 
 met  uitstapjes  naar  het  heelal.  Naast 
 het  informatieve  karakter  heeft  het 
 boek  ook  een  mooie  boodschap  voor 
 momenten  van  afscheid  en  in  het 
 bijzonder  voor  alle 
 vluchtelingenkinderen  die  wij  op  onze 
 scholen  ontvangen.  Het  boek  eindigt 
 met de woorden: 

 En als er nog iets is wat je wilt 
 weten..... 

 ....vraag het me gerust. Ik ben nooit 
 ver weg. 

 En mocht ik even niet in de buurt 
 zijn... 

 ...dan kun je het altijd aan iemand 
 anders vragen. 

 Op de aarde ben je nooit alleen. 

 Vertaalapp SayHi 
 Kennen  jullie  de  vertaalapp  SayHi  al?  Met  die  app  kun  je  veel 
 gemakkelijker  gesprekken  voeren  met  ouders  die  nog  moeite 
 hebben  met  het  Nederlands.  Bovendien  kunnen  nieuwkomers 
 het  gebruiken  als  ze  je  graag  iets  willen  vertellen,  maar  nog 
 niet  goed  uit  hun  woorden  komen.  Je  hoeft  er  niet  voor  te 
 kunnen  schrijven,  dus  ook  met  kleuters  kun  je  het  gebruiken. 
 Deze  app  maakt  het  nog  makkelijker  gebruik  te  maken  van  de 
 thuistalen  van  de  leerlingen.  (Nog?)  niet  alle  talen  staan  erop, 
 maar Oekraïens en Russisch bijvoorbeeld wel. 

 Nascholing NT2 
 Dit  schooljaar  verzorgt  Lucienne  Rijks  vanuit  de  Hogeschool 
 van  Amsterdam  de  nascholing  NT2.  Zestien  leerkrachten  van 
 Innoord  doen  hieraan  mee.  Helaas  moest  er  online  gestart 
 worden,  maar  gelukkig  kunnen  de  bijeenkomsten  nu 
 plaatsvinden  op  het  expertisecentrum.  De  eerste  reacties  zijn 
 positief,  dus  we  denken  erover  dit  aanbod  ook  volgend  jaar 
 weer  aan  te  bieden.  We  krijgen  altijd  veel  hulpvragen  rondom 
 tweedejaars  nieuwkomers  en  andere  leerlingen  die  Nederlands 
 als  tweede  taal  leren,  dus  zeer  waarschijnlijk  zijn  er  genoeg 
 leerkrachten  die  zelf  hun  kennis  en  vaardigheden  willen 
 uitbreiden  rondom  dit  onderwerp.  Heb  je  interesse?  Dan  horen 
 wij  dat  graag  zodat  we  kunnen  bepalen  of  we  de  nascholing 
 weer aanvragen. 

 Oudertraining Pittige Jaren weer van start! 
 Ben je op zoek naar handvatten 
 omtrent opvoeding voor ouders 
 van kinderen van 4 t/m 8 jaar? 
 Dan is de oudertraining  Pittige Jaren 
 een goede keuze! 
 In september start de volgende 
 training. 
 Voor informatie,flyer en 
 aanmelden  klik hier  of kijk op de 
 website van het Expertisecentrum. 

 “Het is uiteindelijk mijn 
 reddingsboei gebleken en heeft de 
 sfeer thuis aanzienlijk verbeterd” 
 (reactie van een deelnemer aan de training) 

https://expertisecentrum.innoord.nl/pittige-jaren/
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 In de maanden april en mei staat er een vijftal inspirerende 
 trainingen op de agenda van De Voorsprong. 

 Basiskennis (hoog) begaafdheid 
 Je hebt je wellicht wel eens afgevraagd wat jij als leerkracht 
 kunt doen om deze bijzondere leerlingen te helpen het beste uit 
 zichzelf te halen. Hoogbegaafde kinderen stellen vaak hoge 
 eisen aan zichzelf stellen, waardoor ze hard werken, maar soms 
 ook in de problemen komen. zonder eraan onderdoor te gaan. 
 Kortom je krijgt handvatten om de talenten van hoogbegaafde 
 kids te ontplooien. 

 Dyscalculie 
 Een hele praktische training waarin een aantal cruciale vragen 
 worden beantwoord: 
 In deze training over dyscalculie wordt er o.a. ingegaan op de 
 volgende vragen: 
 ● Wat is dyscalculie? ● Hoe herken ik een kind met (ernstige) 
 rekenproblemen? ● Wat te doen bij een kind met ernstige 
 rekenproblemen? ● Hulpmiddelen, wanneer toegestaan? 

 Leesbevordering 
 kort maar krachtig; in deze training ontvang je tips, ideeën en 
 adviezen om van je leerlingen echte lezers te maken 

 Schrijf je nu nog in via onderstaande button en verrijk 
 jezelf met nieuwe kennis en inzichten! 

 BUTTON 

 Aanvragen arrangementen via KINDKANS. 

 De  aanvragen  die  betrekking  hebben  op  de 
 NPO-gelden  worden  gedaan  in  gesprek 
 tussen  directie  EC  en  directie  school  en 
 IB-er. 

https://devoorsprong.nl/agenda/

