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 Prentenboek  dat  op  een  betrekkelijk 
 eenvoudige  wijze,  met  beelden,  de 
 ingewikkelde  neurologische  theorieën 
 uitlegt  over  de  werking  van  het  brein  in 
 relatie tot emoties en gedrag. 

 "Je  Fantastische  Elastische  Brein”  is  een 
 inspirerend  prentenboek  met  een 
 belangrijke  boodschap  voor  kinderen:  je 
 kunt  je  brein  sterker  en  slimmer  maken 
 door  nieuwe  dingen  te  leren,  te  oefenen 
 en fouten te maken. 

 Padlet van het leerteam Gedrag 

 Tijdens  de  afgelopen  periode 
 heeft  het  leerteam  gedrag  met 
 plezier  gewerkt  aan  de  Padlet 
 GEDRAG. 
 Deze  padlet,  boordevol 
 informatie  en  tips  voor  de 
 praktijk,  willen  wij  graag  met 
 jullie delen! 

 De  Padlet  zal  in  ontwikkeling  blijven  en  worden  aangevuld 
 met  meer  materiaal.  Heb  je  zelf  een  tip  of  zou  je  ergens  meer 
 informatie  over  willen,  mag  je  dit  mailen  naar 
 w.bartman@innoord.nl 

 Via  onze  website  en  via  deze  link  of  qr-code  heb  je  toegang: 
 Padlet gedrag 

 Plaats  de  QR  code  op  een  voor  teamleden  zichtbare  plek 
 binnen de school. 

 Padlets van de Expertiseteams 
 De  Expertiseteams  hebben  nog  meer  padlets  en  informatieve 
 documenten  gedeeld  op  de  website.  Deze  informatie  wordt 
 geregeld vernieuwd. 
 Kijk hier, bij de rubriek  Kennis delen 

https://expertisecentrum.padlet.org/expertisecentrum_innoord/gedrag
https://expertisecentrum.innoord.nl/downloads/
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 Planning van de trainingen 

 Impulsgroep 
 De  volgende  Impulsgroep  start  in 
 februari,  waarschijnlijk  op  de  donderdag. 
 Er  zijn  al  aanmeldingen,  maar  ook  nog 
 enkele  vrije  plekjes.  Aanmelden  liefst 
 voor de Kerstvakantie. 

 Training Executieve functies 
 Na  intakes  en  gesprekken  zal  eind 
 januari  de  training  starten  voor  groep  5 
 en  6  op  donderdagochtend  op  het 
 Expertisecentrum. 
 Deze training is inmiddels vol. 

 Een  bovenschoolse  visie  op  het  jonge  kind?  Dat 
 zou mooi zijn! 
 En  je  laten  inspireren  om  de  eigen  schoolvisie  op  het  jonge 
 kind te optimaliseren? Dat is mooi meegenomen! 

 Vanuit  het  leerteam  jonge  kind  klinkt  al  een  tijd  de  roep  om 
 een  bovenschoolse  visie  op  onderwijs  aan  jonge  kinderen.  Tijd 
 om  er  mee  aan  de  slag  te  gaan  en  dat  kan  natuurlijk  niet 
 zonder  de  onderbouwleerkrachten,  coördinatoren  en  intern 
 begeleiders  die  betrokken  zijn  bij  het  leren  van  het  jonge  kind. 
 Vanuit  het  expertiseteam  jonge  kind  zullen  Tirza  Carmiggelt 
 en  Thea  de  Jong  het  traject  vorm  en  inhoud  geven.  De 
 deelnemers  uit  het  leerteam  zijn  daarbij  een  belangrijke 
 klankbordgroep.  Om  het  traject  zorgvuldig  uit  te  voeren  en 
 om  alle  scholen  erbij  te  kunnen  betrekken  spreiden  we  het 
 traject uit over twee schooljaren. 
 We  starten  begin  december  met  schoolbezoeken  waarbij  we 
 met  de  onderbouw  leerkrachten  en  intern  begeleiders  aan  de 
 slag gaan over vragen als: 
 ★  Hoe laat je jonge kinderen spelen en leren? 
 ★  Waarmee laat je jonge kinderen spelen en leren? 
 ★  Met wie spelen en leren jonge kinderen? 
 ★  Waarover gaat het spelen en leren van jonge kinderen? 
 Dit  doen  we  aan  de  hand  van  het  ‘visiespel  jonge  kind’,  dat  is 
 ontwikkeld  door  het  SLO  (Stichting  Leerplan  Ontwikkeling).  De 
 kernwaarden,  die  daaruit  voortkomen  zullen  de  basis  vormen 
 voor  een  bovenschoolse  visie  en  kunnen  ook  een  inspiratie 
 zijn voor de eigen schoolvisie op het jonge kind. 
 Het  streven  is  om  in  september  2024  de  visie  te  kunnen 
 presenteren  waarin  iedereen  zich  herkent  en  die  helder  is  over 
 wat  ons  bindt  in  het  werken  met  jonge  kinderen  en  die 
 tegelijkertijd  voldoende  ruimte  laat  om  de  visie 
 schoolspecifiek in te kunnen vullen. 
 Via  het  ib-netwerk  wordt  er  een  excel-bestand  gedeeld 
 waarop  je  je  kunt  inschrijven  als  school.  Dit  schooljaar  is  er 
 ruimte  voor  6  scholen  voor  een  werkbezoek  op  school  met 
 het onderbouwteam, te weten: 
 woensdag  7  december,  18  januari,  15  februari,  15  maart,  7 
 juni en 28 juni van 15:00 tot 17:00 uur. 
 Wie:  Leerkrachten,  onderbouw  coördinatoren  en  intern 
 begeleiders  van  groep  1  t/m  3  (let  op:  maximaal  9  personen 
 per school). 
 Voor vragen kun je mailen naar 
 t.dejong@innoord.nl  of  t.carmiggelt@innoord.nl 

mailto:t.dejong@innoord.nl
mailto:t.carmiggelt@innoord.nl
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 Komend  jaar  heeft  de  Voorsprong  weer 
 een  ruim  aanbod  van  trainingen.  In 
 januari  en  februari  zijn  dit  de  volgende 
 trainingen: 

 17  januari  Dyscalculie  -  signaleren, 
 ondersteunen,  het  onderzoek  en 
 compensaties/dispensaties  na  een 
 diagnose. 
 De  training  wordt  gegeven  door  Vera  de 
 Groote,  begeleider  passend  onderwijs 
 van  het  Expertisecentrum  en  is  bedoeld 
 voor  leerkrachten of intern begeleiders. 
 In  deze  training  over  dyscalculie  wordt  er 
 ingegaan op de volgende vragen: 
 ● Wat is dat eigenlijk, dyscalculie? 
 ● Wat is de relatie met intelligentie? 
 ● Fasen onderwijsbehoeften rekenen 
 ●  Hoe  herken  ik  een  kind  met  (ernstige) 
 rekenproblemen? 
 ●  Wat  te  doen  bij  een  kind  met  ernstige 
 rekenproblemen? 
 ● Hulpmiddelen, wanneer toegestaan? 

 31  januari  Basisvaardigheidstraining 
 Read  &  Write  voor  leerlingen  en  hun 
 leerkracht. 

 8  februari  Bouw!  vaardigheidstraining. 
 Intern  begeleiders,  remedial  teachers  en 
 leerkrachten  die  leiding  gaan  geven  aan 
 het  implementatieproces  Bouw!  op  hun 
 school.  Daarnaast  kunnen  ook 
 professionals  deelnemen  die  op  hun 
 school  betrokken  zijn  bij  het  gebruik  van 
 Bouw! 

 14  februari  en  11  april  Doorstromen  van 
 groep 2 naar 3 
 Hoe  kom  je  tot  een  weloverwogen 
 besluit? 

 Spellenmiddag Expertisecentrum 
 Op  22  november  zijn  alle  collega’s  van  het  Expertisecentrum 
 bij  elkaar  gekomen.  Het  was  niet  alleen  ontzettend  gezellig, 
 maar  ook  nog  nuttig.  Deze  middag  is  georganiseerd  door  het 
 Expertiseteam gedrag. 
 We  speelden  spellen  waarbij  er  coöperatief  gespeeld  moest 
 worden,  naar  individuele  kwaliteiten  gekeken  werd,  negatieve 
 gedachten  werden  omgezet  naar  helpende,  betrokkenheid 
 inlevingsvermogen,  creatief  denken  werden  gestimuleerd,  en 
 nog  veel  meer  sociaal  emotionele  doelen.  We  hebben  ervaren 
 dat  het  niet  alleen  leuk  is  om  te  spelen,  maar  dat  je  door  de 
 inzet van spellen ook aan veel doelen werkt. 
 Al  deze  mooie  spellen  staan  bij  ons  in  een  nieuwe  spellenkast 
 en worden veel gebruikt in de begeleidingen die wij bieden. 

 Aannamebeleid en zorgplicht voor vierjarigen 
 Voordat  een  vierjarige  start  in  groep  1  is  het  van  belang  in  beeld  te 
 krijgen  of  de  school  voor  deze  leerling  de  juiste  plek  is.  Hoe  bepalen 
 scholen  dit?  En  wat  is  hun  zorgplicht  wanneer  zij  een  leerling  niet 
 kunnen plaatsen? 
 Dit  is  een  interessant  artikel  in  LBBO  Beter  Begeleiden  December 
 2022  . 

 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband 
 Lees  hier  de  nieuwsbrief  van  SWV  Amsterdam  Diemen  over 
 basisvaardigheden voor kleuters en inclusief onderwijs. 

https://drive.google.com/file/d/1oQHR3pl75As0fQbLWQGaZcwkg9cB9Bb2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oQHR3pl75As0fQbLWQGaZcwkg9cB9Bb2/view?usp=share_link
https://swv-po-amsterdam-diemen.email-provider.eu/web/l4tl8piti7/sokwenzgy1/vgdc2bln8e/8gk3gtwlhy#oeab2
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 In  de  twee  bijeenkomsten  krijg  je 
 handvatten  aangereikt  om  het 
 beslisproces meer structuur te geven. 

 De  training  wordt  gegeven  door  Thea  de 
 Jong,  begeleider  passend  onderwijs 
 Expertisecentrum  Innoord  en  een 
 gastspreker  en  is  bedoeld  voor 
 leerkrachten van groep 1, 2 en 3 en 
 Intern begeleiders onderbouw. 

 Meer  informatie  en  aanmelden  via  de 
 website van de  Voorsprong 

 Medewerkers Expertisecentrum 

 Nisa Figueiredo 
 Sinds  15  mei  ben  ik  Begeleider 
 Passend  Onderwijs  bij  het 
 Expertisecentrum.  In  de  ruim 
 20  jaar  die  ik  werk  binnen  het 
 rekenen  en  wiskunde  onderwijs 
 heb  ik  verschillende 
 werkzaamheden  uitgevoerd, 
 eerst  als  onderwijs-  en  als 
 toetsontwikkelaar,  later  als 
 docent  rekenen  en  wiskunde  op 

 verschillende  pabo’s.  Naast  mijn  werk  als  docent  begeleid  ik  al 
 jaren  kinderen  individueel  vanaf  huis  in  Utrecht.  Bij  het 
 Expertisecentrum  maak  ik  deel  uit  van  het  Expertiseteam 
 rekenen. 

 Fleur Mulder 
 Ik  ben  30  jaar  oud  en  woon  in 
 Bovenkarspel.  Ik  ben  moeder 
 van  twee  heerlijke  kinderen  (4 
 en  1  jaar)  en,  na  ruim  7  jaar  in 
 de  specialistische  dyslexiezorg 
 te  hebben  gewerkt,  ben  ik 
 sinds  dit  nieuwe  schooljaar 
 werkzaam  bij  het 
 Expertisecentrum. 

https://devoorsprong.nl/agenda/

