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 Een fantastische ontdekkingsreis langs 
 de schatten van de wereld 
 Groot, kleurrijk, verrassend: een 
 adembenemende atlas Boordevol boeiende 
 weetjes over fauna, flora, cultuur, bevolking, 
 enz. Wat zijn de populairste voornamen in 
 China? Welke vissen vind je in de Indische 
 Oceaan? Wat zijn de nationale sporten van 
 Canada? Waar eten ze kötbullar? In welk land 
 ligt de historische stad Petra? Waar doen ze 
 aan zandboarding? 

 Het nieuwe jaar goed gestart met studiedag 
 25  augustus  was  de  eerste  studiedag  van  het  Expertisecentrum, 
 met  een  grote  groep  medewerkers,  als  gezamenlijke  start  van  het 
 nieuwe jaar. 
 Terugkijkend  op  resultaten  van  het  afgelopen  schooljaar, 
 vooruitkijkend  naar  het  nieuwe  jaar  met  nieuwe  doelen  en 
 afspraken.  Nieuwe  en  oude  collega’s  hebben  elkaar  ontmoet,  de 
 dag was gezellig en zinvol. 
 De  Expertiseteams  zijn  die  dag  bijeen  geweest  en  hebben  plannen 
 en  afspraken  gemaakt.  Het  was  weer  goed  om  elkaar  te  ontmoeten 
 en actief aan de slag te zijn. 
 We hebben allemaal weer veel zin in het nieuwe schooljaar. 

 Aanrader: website rijke teksten 
 Het  wordt  steeds  duidelijker  dat  leerlingen  geen  begrijpend  lezen 
 leren  door  continu  strategieën  te  oefenen,  of  door  vragen  bij  een 
 methodetekst  te  beantwoorden.  Echt  goed  leren  lezen,  doe  je  door 
 meerdere  goede  teksten  over  een  onderwerp/  thema  te  lezen  en 
 daar  samen  actief  mee  aan  de  slag  te  gaan.  Maar  wat  zijn  goede, 
 rijke  teksten  en  waar  vind  je  ze?  De  Taalunie  heeft  onlangs  een 
 website  gelanceerd  waar  je  antwoord  vindt  op  die  vragen  (en  waar 
 je bovendien mooie teksten vindt). Je vindt de website  hier. 

https://rijketeksten.org/
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 Planning van de trainingen 
 De trainingen voor groep 7 en 8 executieve 
 functies en faalangstreductie zitten vol en 
 starten binnenkort. 
 Voor faalangst neemt Cindy Braaksma contact 
 met de scholen op, voor executieve functies 
 Stefanie Rosa Bian. 

 Na de herfstvakantie starten de 
 trainingExecutieve functies en 
 Faalangstreductietraining voor de groepen 5 
 en 6 op het Expertisecentrum. 

 Na de herfstvakantie start een Impulsgroep 
 op de dinsdag. Voor deze ronde zijn er  nog 
 enkele plekken. We horen ‘t graag als  daar 
 nog een leerling van je school voor in 
 aanmerking komt. 

 Vanaf woensdag 11 januari: Kikker is cool! 

 Kikker is Cool! 

 Het Expertisecentrum is de samenwerking aangegaan met 
 FysioMCN, een praktijk voor fysiotherapie in Amsterdam Noord. 

 Het eerste samenwerkingsproject is de aandacht training ‘Kikker is 
 Cool!’ die vanaf januari 2023 van start zal gaan. Lees meer bij 
 ‘Kikker is Cool’. In januari 2023 gaat er een Aandachtstraining  van 
 start voor kinderen van groep 3; Kikker is Cool! Deze training duurt 
 8 weken en vindt plaats op Het Expertisecentrum. Het  beoefenen 
 van het richten van de aandacht  , ook wel mindfulness  genoemd, 
 wint terrein op scholen. Kinderen hebben in de huidige tijd veel 
 prikkels te verwerken.  Wetenschappelijk onderzoek heeft 
 uitgewezen dat het beoefenen van bewuste, gerichte aandacht, bij 
 kinderen een positieve invloed op het leren heeft en op sociaal 
 gebied. Het brein komt tot rust, impulsief gedrag en stressreacties 
 nemen af. 

 In deze eerste kikkertraining is bewust gekozen voor leerlingen van 
 groep 3. De groep waarin de overgang van het informele leren naar 
 het formele leren een beroep doet op meer gerichte aandacht. 
 Sommige kinderen hebben daar meer moeite mee dan anderen. Dat 
 kan zich uiten in druk gedrag, maar ook in dromerigheid. Deze 
 training kan hen ondersteunen. Er wordt gewerkt met  De methode 
 Eline Snel  . Ouders en leerkrachten van deze kinderen worden ook 
 betrokken in de training. 

 De training wordt gegeven door Yvonne Broere, 
 kinderfysiotherapeut bij FysioMCN. Thea de Jong, begeleider 
 passend onderwijs bij het Expertisecentrum, is betrokken bij de 
 routing, opzet en evaluatie. 

 Aanmelding: 

 -  Als je een leerling in gedachten hebt die in aanmerking 
 komt, kun je dit doorgeven aan Thea de Jong 
 t.dejong@innoord.nl 

 -  Uiterste aanmelddatum: 1 november 2022 

 Wat levert het op? 

 -  Kinderen leren beter omgaan met prikkels, waardoor 
 gedrag en het leren verbetert. 

 -  Ouder-kind Interactie verbetert als de oefeningen thuis 
 worden herhaald. 

 -  Oefeningen worden met leerkrachten gedeeld via een 
 Padlet. Veel oefeningen zijn geschikt voor de hele klas. 

 Zie voor meer informatie over deze training en over onze 
 samenwerking met de fysiotherapiepraktijk MCN de  website  van 
 het Expertisecentrum. 

mailto:t.dejong@innoord.nl
https://expertisecentrum.innoord.nl/wp-content/uploads/2022/09/Kikker-is-cool.pdf
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 Aanbod in de komende periode 
 Leesbevordering  - trainster Lucienne Rijks: 20 september 
 Driedaagse Reken Bootcamp  - trainers Vera de Groote en Emilie 
 Rozenga: 20 september & 25 oktober & 1 november 2022 
 Inspiratiemiddag  op woensdag 5 oktober 
 De gepensioneerde gevangenisdirecteur Frans Douw komt ons 
 vertellen over het gevangenisleven. 
 Hij vindt dat gedetineerden meer op hun mogelijkheden, talenten 
 en verantwoordelijkheden moeten worden aangesproken in plaats 
 van op wat ze niet kunnen. 

 Hij heeft hier ook een boek over 
 geschreven "Het zijn mensen". 
 Het belooft een boeiende 
 ontmoeting te worden waarvoor wij 
 jou graag uitnodigen! 
 Aansluitend vindt er een borrel 
 plaats om met elkaar nog even 
 verder te praten over deze 
 presentatie. 
 Inschrijven voor de workshops en 
 inspiratiemiddag doe je  hier  ! 

 Aanvragen arrangementen via KINDKANS. 

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

https://devoorsprong.nl/agenda/leesbevordering/
https://devoorsprong.nl/agenda/reken-bootcamp/
https://devoorsprong.nl/agenda/inspiratiemiddag-2/
https://devoorsprong.nl/agenda/

