
 jaargang 6 nr. 2  12 oktober 2022 

 Een  boek  met  goed  toepasbare  strategieën 
 om  negatief  gedrag,  agressie  en  angst  bij  te 
 sturen,  en  om  het  vermogen  van  kinderen  tot 
 positief  gedrag  te  bevorderen.  Het  is  eigenlijk 
 gericht  op  ouders  en  kinderen  maar  ook  zeker 
 bruikbaar voor leerkrachten. 

 Op  11  november  2022  biedt  Hogeschool  Utrecht  in 
 samenwerking  met  NVORWO  een  gloednieuwe  editie  aan  van 
 het fameuze  Bartjens Rekendictee. 
 Wat  hebben  Queen  Elizabeth,  Max  Verstappen  en  Mark  Rutte 
 met  elkaar  gemeen?  Ze  spelen  alle  drie  een  rol  in  het  Bartjens 
 Rekendictee 2022 op 11-11-22. 
 Dit  is  voor  leerkrachten,  schoolopleiders  en  studenten,  maar 
 er is ook een Bartjens Rekendictee voor Kids. 
 Aanmelden gratis via deze  link 

 Tip! 
 Op  de  basisschool  kan  het  verschil  gemaakt  worden  tussen 
 lezer  en  niet-lezer.  Op  de  website  www.lezeninhetpo.nl  vind 
 je  alle  bouwstenen  voor  effectief  leesonderwijs.  Je  vindt 
 informatie  over  rijke  teksten,  leesbevordering  maar  ook  over 
 vloeiend  lezen  en  hoe  je  de  leesontwikkeling  monitort.  Het  is 
 wetenschappelijk  onderbouwd,  en  daarnaast  vind  je  allerlei 
 praktische voorbeelden. 

 Heb  je  de  afgelopen  jaren  met  Zien  vanuit  Parnassys  gewerkt 
 om  de  sociaal-emotionele  ontwikkeling  van  kinderen 
 systematisch in kaart te brengen? 
 Zomer  2023  stopt  Parnassys  met  Zien.  Daarvoor  in  de  plaats 
 hebben  zij  Kindbegrip  ontwikkeld  in  samenwerking  met  Kees 
 van  Overveld  .  Kindbegrip  vind  je  al  bij  je  groep.  Door  hierop 

https://rekendictee2022.gecijferdheid.nl/
http://www.lezeninhetpo.nl/
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 How2talk2kids  –  Effectief  communiceren  met 
 kinderen  is  geschikt  voor  alle  ouders  met 
 kinderen  tussen  2  en  20  jaar  en  biedt 
 communicatievaardigheden  die  zorgen  voor 
 een  betere  sfeer  in  huis.  En,  minstens  zo 
 belangrijk:  voor  meer  zelfvertrouwen  en  een 
 positiever zelfbeeld bij kinderen. 

 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 training 
 Executieve 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! 

 te  klikken  kom  je  bij  allerlei  informatieve  documenten  en 
 filmpjes.  Let  op!  De  leerlingvragenlijsten  zijn  nog  niet 
 beschikbaar  en  moeten  dit  schooljaar  nog  gebruikt  worden 
 vanuit Zien. 
 Goed om te weten: 
 Kindbegrip  test  je  gratis  tot  januari  2023  .  Een  mooie  kans 
 om  te  kijken  of  het  aanspreekt  en  passend  is  bij  de  populatie 
 van je school. 

 Leerteam Gedrag 
 Hi,  Ik  ben  Annelies  de  Haan  en  sinds  drieënhalf  werkzaam  op 
 de  Poolster  in  Tuindorp.  Dit  jaar  in  het  leerteam  gedrag 
 gestapt.  Op  weg  naar  het  leerteam  was  ik  toch  wel  een  soort 
 van  zenuwachtig.  Ik  wist  niet  zo  goed  wat  ik  kon  verwachten 
 en  had  hoge  verwachtingen  maar  dan  vooral  van  alle 

 anderen.  Het  was  echter  een 
 fantastische  ervaring.  Er  is 
 gesproken  over  de  padlet  en 
 alles  wat  daar  in  staat  en 
 eventueel  nog  kan  worden 
 aangepast. 
 Wij  hebben  gesproken  over  de 
 onderwerpen  die  wij  dit  jaar  aan 

 bod willen laten komen. 
 Wij zijn toen gekomen op : 
 - Intervisie, Social media en Diversiteit  . 
 Wat  een  mooie  onderwerpen  om  over  te  praten  en  uit  te 
 diepen.  Ik  heb  het  ervaren  als  laagdrempelig  en  dat  voelde 
 fijn.  Eerlijk  gezegd  kwam  ik  er  beter  uit  dan  dat  ik  er  naar 
 binnen ging. 
 Mijn  fixed  mindset  veranderde  in  een  growth  mindset  en  dat 
 hoop  ik  vol  te  blijven  houden  en  er  alleen  maar  van  te  leren 
 en  mijn  eigen  expertise  te  delen.  Deze  expertise  heb  ik 
 opgedaan  door  20  jaar  te  werken  in  het  speciaal  onderwijs. 
 Op  mijn  school  word  ik  regelmatig  gevraagd  om  mee  te 
 denken  over  leerlingen.  De  intervisie  spreekt  mij  dan  ook 
 enorm aan. 
 Al met al een mooi begin van weer een nieuwe ervaring. 

 Samenwerkingsverband  Amsterdam  Diemen  organiseert 
 enkele  trainingen  op  het  gebied  van  (hoog)begaafdheid.  De 
 kosten  zijn  voor  rekening  van  het  Samenwerkingsverband,  op 
 voorwaarde  dat  je  deelneemt  aan  alle  bijeenkomsten  van  de 
 training die je kiest. 
 Meld je hier aan 

https://www.hbamsterdamdiemen.nl/trainingen
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 Workshop: Gespreksvoering met (moeilijke) ouders 
 Moeizame  gesprekken  met  ouders  herkent  iedereen.  Als  de 
 normen  en  waarden  thuis  heel  erg  afwijken  van  school 
 bemoeilijkt  dit  het  contact  met  ouders.  Resultaten  wijzen  uit 
 dat  kinderen  het  op  school  beter  doen,  als  ouders  zich  bij  hun 
 leerproces betrokken voelen. 
 Onderwerpen  die  tijdens  deze  workshop  aan  bod  komen  zijn; 
 goudendriehoek  bevorderen,  afstemmen  op  ouders, 
 oplossingsgerichte vragen leren stellen, zelfredzaamheid en 
 verantwoordelijkheid  van  ouders  stimuleren.  Tijdens  de 
 workshop zal gewerkt worden met rollenspellen. 

 Donderdag 27 oktober 
 tijd: 15-17 uur, op het Expertisecentrum 
 Trainers: Edith en Birgit Steijns, Treenjebreenacademy 
 Meld je aan bij de  Voorsprong  . 

 Nieuw bij het Expertisecentrum 
 Jidske  Steenwinkel  Sinds  1  juni  ben 
 ik  tijdelijke  vervanger  Begeleider 
 Passend  Onderwijs  bij  het 
 Expertisecentrum.  Ik  ben  bijna  20 
 jaar  werkzaam  geweest  als 
 leerkracht,  eerst  in  het  speciaal 
 basisonderwijs  en  daarna  in  het 
 regulier  onderwijs.  Naast  mijn  werk 
 in  het  onderwijs  begeleid  ik 
 kinderen  individueel  in  mijn  praktijk 

 voor  kindercoaching  en  integratieve  kindertherapie  in 
 Aalsmeer.  Bij  het  Expertisecentrum  maak  ik  deel  uit  van  het 
 Expertiseteam gedrag. 

 Guerlain  Stokkel  In  juni  '22  ben  ik 
 toegevoegd  aan  het  team  van  het 
 Expertisecentrum.  Naast  mijn  werk 
 bij  het  Expertisecentrum  werk  ik 
 ook  als  officemanager  bij  de 
 gemeente  Almere  en  heb  ik  mijn 
 eigen  kindercoachpraktijk  Talent 
 voor Geluk. 

https://devoorsprong.nl/agenda/gespreksvoering-met-moeilijke-ouders/

