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 Als  verdriet  op  bezoek  komt  is  een 
 prentenboek  voor  kinderen  over  verdriet. 
 Met  dit  boek  kun  je  het  concept  ‘verdriet’ 
 tastbaarder  maken  voor  kinderen.  Het 
 boek  is  geschikt  voor  kinderen  vanaf 
 circa  5  jaar.  In  het  boek  wordt  niet 
 ingegaan  op  de  oorzaak  van  het  verdriet, 
 maar  alleen  op  het  verdriet  zelf.  Dat 
 maakt  het  boek  geschikt  voor  gebruik  in 
 uiteenlopende situaties. 

 Als verdriet op bezoek komt in het kort 
 Voor  kinderen  kunnen  beschrijvingen  van 
 gevoelens  zoals  ‘verdriet’  al  snel  abstract 
 aanvoelen.  Dit  boekt  helpt  om  verdriet 
 ‘concreet’  te  maken.  Verdriet  wordt  in  het 
 boek  uitgebeeld  als  een  groen  wezen.  In 
 het  boek  zie  je  hoe  een  kind  om  probeert 
 te  gaan  met  verdriet.  Dit  laat  eigenlijk  de 
 strategieën  zien  die  je  kunt  gebruiken  als 
 je  je  zo  voelt.  Zo  zie  je  op  één  plaat  dat 
 het  kindje  probeert  om  verdriet  te 
 verbergen  door  verdriet  in  de  kast  op  te 
 sluiten.  Ook  laat  het  zien  dat  je  verdriet 
 mee  kan  nemen  naar  buiten  (je  hoeft  niet 

 Leerteam Taal en padlet leesbevordering 
 Dit  jaar  is  het  leerteam  taal  flink  uitgebreid.  Veel  scholen 
 worden  al  vertegenwoordigd  en  dat  is  natuurlijk  heel  goed.  De 
 eerste  bijeenkomst  hebben  we  kennisgemaakt  met  elkaar, 
 boekentips  gedeeld  en  uitgebreid  gesproken  over  de  huidige 
 situatie  qua  taal-  en  leesonderwijs  op  de  verschillende 
 scholen.  De  tweede  bijeenkomst  stond  in  het  teken  van 
 creatief  schrijven.  We  hebben  mooie,  zinvolle 
 schrijfopdrachten  van  elkaar  bekeken  en  onze  kennis  verdiept 
 door wat interessante artikelen door te nemen. 
 De  bijeenkomsten  vinden  steeds  plaats  op  een  andere  school, 
 zodat  we  taalrijke  inrichtingen  kunnen  bewonderen  en  ideeën 
 kunnen  opdoen  voor  de  schoolbibliotheek.  We  willen  onze 
 ideeën  en  tips  ook  graag  met  anderen  delen,  dus  hebben  we 
 gezamenlijk  een  padlet  leesbevordering  gemaakt  met  daarop 
 onder  andere  kaarten  met  vragen  die  je  over  boeken  kunt 
 stellen,  verwerkingen  bij  boeken,  een  filmpje  van  een 
 boekenkring  en  nog  meer  meer  moois.  Doe  er  je  voordeel 
 mee!  Je  vindt  de  padlet  op  de  website  van  het 
 expertisecentrum. 

 Tip van Lucienne 
 Misschien  kennen  jullie  het  al,  maar  ik  heb  het  pas  net 
 ontdekt:  de  podcast  Lawines  Razen.  Ik  word  er  ontzettend  blij 
 van!  Kinderboekenschrijver  Edward  van  de  Vendel  interviewt 
 steeds  twee  kinderboekenauteurs  over  een  klassiek 
 kinderboek  dat  ze  hebben  herlezen.  De  gesprekken  zijn 
 ontzettend  boeiend  en  bovendien  kom  je  meteen  in  aanraking 
 met  heel  veel  nieuwe  en  oude  kinderboeken.  Zo  heb  je  weer 
 heel  veel  moois  te  lezen,  iets  wat  elke  leerkracht  natuurlijk 
 graag  doet,  en  heb  je  weer  inspiratie  om  kinderen  boeken  te 
 adviseren. Echt een aanrader dus. 

 Opleiding tot taalcoördinator afgerond 
 In  september  2020  gingen  acht  leerkrachten  en  een  intern 
 begeleider  van  Innoord  aan  de  slag  met  de  door  het 
 Expertisecentrum  gefaciliteerde  opleiding  tot  taalcoördinator. 
 Een intensief en uitdagend traject. 

https://expertisecentrum.padlet.org/expertisecentrum_innoord/leesbevordering
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/lawines-razen/id1632808102
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 de  hele  tijd  binnen  te  blijven),  en  dat 
 verdriet  er  mag  zijn,  dat  het  niet  erg  is. 
 Per  pagina  zijn  er  ongeveer  1  a  2  zinnen 
 met  tekst,  maar  de  platen  spreken  voor 
 zich. 

 Wanneer  kun  je  Als  verdriet  op  bezoek 
 komt inzetten? 
 Als  verdriet  op  bezoek  komt  is  een  boek 
 dat  zowel  door  ouders  als  door 
 leerkrachten  ingezet  kan  worden.  Het 
 boek  is  geschikt  voor  kinderen  die  in  een 
 situatie  zitten  waarin  ze  veel  verdriet 
 hebben.  Dit  kan  het  verlies  van  een 
 dierbare  gaan,  maar  ook  om  het  verlies 
 van  een  dierbaar  huisdier  of  bijvoorbeeld 
 verdriet  door  ziekte  of  ruzie.  Het  boek 
 vormt  een  mooi  startpunt  om  met  jonge 
 kinderen in gesprek te gaan over verdriet. 
 Leeftijd:  5-8  jaar  (onder  begeleiding  van 
 een volwassene) 

 Planning van de trainingen 
 Faalangsttraining 
 Na  de  meivakantie  start  een 
 Faalangsttraining  voor  groep  6  en  7,  op 
 dinsdagmiddag,  14.00-15.30  uur  op  het 
 Expertisecentrum. 
 De  training  duurt  8  weken:  9  mei  tot  en 
 met 27 juni. 

 De  acht  collega's  hebben  gedurende  de  opleiding  diverse 
 aspecten  van  het  taalonderwijs  en  taalaanbod  op  hun  scholen 
 onder  de  loep  genomen.  Ze  hebben  geleerd  over  de  ankers 
 van  schoolbreed  taalbeleid  en  hoe  ze  dit  kunnen  borgen  in 
 een taalbeleidsplan. 
 Onze  collega's  hebben  hard  gewerkt  en  een  schat  aan 
 waardevolle  kennis  vergaard  en  binnen  hun  teams  verspreid. 
 In  februari  2023  mochten  we  de  laatste  diploma's  van  dit 
 traject  uitreiken  aan  Yvonne  Zeegers  (Weidevogel)  en  Marcel 
 van Oldenmark (Universum). Van harte gefeliciteerd! 
 We  hopen  dat  nog  veel  leerlingen  mogen  profiteren  van  de 
 kennis  en  vaardigheden  die  via  deze  weg  de  scholen  is  binnen 
 gekomen. 

 Lucienne Rijks en Barbara van Ooyen 

 Tip van het Expertiseteam (meer)begaafdheid 
 Na  de  handreikingen  Compacten  en  Verrijken,  is  nu  ook  het 
 vervolg,  de  handreiking  Versnellen  beschikbaar.  Versnellen 
 lijkt  nog  steeds  een  taboe.  De  angst  dat  het  niet  goed  zou  zijn 
 voor  de  sociaal-emotionele  ontwikkeling  van  een  leerling  of 
 dat  die  hiaten  zou  oplopen  ,  weegt  vaak  zo  zwaar  dat 
 leerkrachten  en  ouders  van  het  besluit  om  te  versnellen 
 afzien.  Echter  is  niets  doen  ook  een  keuze  en  ook  dit  kan 
 soms  sociaal-emotioneel  belastend  zijn  .  Je  vindt  de 
 handreiking  met  veel  praktische  informatie  op  de  website  bij 
 Kennis delen  en op de  padlet  . 

https://expertisecentrum.innoord.nl/wp-content/uploads/2023/01/Handreiking-Versnellen-V3.pdf
https://expertisecentrum.padlet.org/expertisecentrum_innoord/hoog-begaafdheid-vf7shim7w4ydd7ge
https://expertisecentrum.innoord.nl/wp-content/uploads/2023/01/Handreiking-Versnellen-V3.pdf
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 Schrijven in de vakken 
 Suzanne  van  Norden,  auteur  van  het 
 boek  Iedereen  kan  leren  schrijven,  komt 
 in  totaal  vier  workshops  verzorgen  over 
 (voorbereidend)  creatief  schrijven  bij  de 
 zaakvakken  of  bij  een  thema.  Er  zijn  twee 
 bijeenkomsten  voor  leerkrachten  van  de 
 groepen  1-3  (7  maart  en  4  april)  en  twee 
 voor  leerkrachten  van  de  groepen  4-8  (16 
 maart  en  6  april).  Veel  scholen  proberen 
 steeds  meer  taaldomeinen  in  samenhang 
 aan  te  bieden,  en  dan  ook  nog  gekoppeld 
 aan  de  zaakvakken.  Dat  is  een  hele  goede 
 ontwikkeling.  Schrijfonderwijs  hoort  daar 
 natuurlijk ook bij, dus schrijf je snel in. 

 Basiskennis (hoog)begaafdheid 
 In  elke  groep  zit  een  (hoog)begaafde 
 leerling.  Ook  zij  verdienen  passend 
 onderwijs.  Na  het  volgen  van  deze 
 training  ben  jij  beter  op  de  hoogte  van 
 wie  deze  leerlingen  zijn  en  wat  zij  nodig 
 hebben. 
 Trainer  is  Stan  van  Remmerden, 
 leerkracht Leerlab. 
 Woensdagmiddag  17  en  24  mei  op  het 
 Expertisecentrum. 

 Meer  informatie  en  aanmelden  via  de 
 website van de  Voorsprong  . 

 Tip van het Expertiseteam Gedrag 
 Tijdens een bijeenkomst van het expertiseteam gedrag kwam 
 ter sprake dat er behoefte is aan korte beweegspelletjes 
 tijdens een begeleiding of tijdens het werken met een groep. 
 Graag zou ik jullie kennis willen laten maken met  De 
 Beweegpot. 
 In De Beweegpot zitten tientallen kaartjes met daarop 
 beweegspellen. Deze spellen variëren van echte klassiekers 
 tot compleet nieuwe spellen. Het concept is simpel: je kunt 
 een kaartje pakken, lezen en direct spelen. Je hebt hiervoor 
 geen extra materiaal nodig. 
 De Beweegpot is verkrijgbaar in 4 varianten: 
 1. De Beweegpot Energizers met korte spellen en activiteiten 
 voor tussendoor. Bedoeld om de spanningsboog even te 
 doorbreken. Ook te gebruiken in grotere groepen. 
 2. De Beweegpot Samenspelen is bedoeld om de onderlinge 
 band tussen spelende kinderen te verbeteren. Deze spellen 
 zijn uit te voeren vanaf twee spelers. 
 3. De Beweegpot Buitenspelen met leuke spellen voor op het 
 schoolplein. 
 4. De Beweegpot Kleuters met allerlei leuke en educatieve 
 activiteiten om hen te helpen bewegen, leren en groeien. 
 Deze pot bevat een selectie van spellen en activiteiten die 
 geschikt zijn voor zowel binnen als buiten. 

https://devoorsprong.nl/agenda/
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 Tip van het Expertiseteam Rekenen 
 Meld je aan voor de  Nationale Rekencoordinator-dag 
 24 maart 10:00 – 17:00 in de Ipabo, Amsterdam, 
 of  De grote rekendag  29 maart 2023. 

 Kennis delen met padlets 
 Je  hebt  het  misschien  al  gezien:  een 
 nieuwe  tegel  in  de  Applicatiebibliotheek 
 van je cool dashboard. 
 Deze  tegel  is  de  korte  route  naar  de 
 padlets  die  zijn  ontwikkeld  door  de 
 Expertiseteams  en  Leerteams.  Je  vindt 
 ze ook op de website bij  Kennis delen  . 

 Bezoek voorzitter PO-raad 
 Freddy Weima  op linked-in 
 Afgelopen  donderdag  een  thuiswedstrijd  in 
 Amsterdam-Noord.  Met  bestuurder  Marton  de  Pinth  op 
 bezoek  bij  OBS  Buikslotermeer  met  daarin  het 
 Expertisecentrum  van  scholengroep  Innoord  .  Op  deze  plek  is 
 alle  expertise  op  het  gebied  van  zorgondersteuning  voor 
 leerlingen  gebundeld.  Er  zijn  zo’n  twintig  arrangementen 
 beschikbaar,  voor  leerlingen  met  lees-  of  rekenproblemen, 
 voor  sociaal-emotionele  ondersteuning,  oudergesprekken, 
 psychologisch  onderzoek,  etc.  De  medewerkers  van  het 
 expertisecentrum  zijn  veelal  op  de  scholen  te  vinden,  maar 
 vormen één team en dat heeft grote meerwaarde. 
 Je  ziet  meteen  hoe  dicht  veel  vormen  van  ondersteuning  in 
 de  buurt  komen  van  jeugdhulp,  terwijl  we  in  ons  systeem 
 dikke  muren  hebben  gebouwd  tussen  onderwijs  en  jeugdzorg. 
 In  het  gesprek  werd  duidelijk  dat  ondanks  de  landelijke  en 
 lokale  investeringen  in  het  onderwijs  de  financiën  een 
 probleem  zijn.  Met  NPO-middelen  was  de  ondersteuning  goed 
 te  organiseren,  maar  deze  middelen  houden  op  en  nieuwe 
 structurele  investeringen  laten  op  zich  wachten.  Omdat 
 tegelijkertijd  hard  bezuinigd  wordt  op  jeugdzorg  dreigen  de 
 problemen  zich  op  te  stapelen,  zeker  gezien  de 
 bovengemiddelde personeelstekorten in dit stadsdeel. 
 De  bevlogenheid  van  de  medewerkers  en  de  kracht  van  het 
 team  maken  veel  goed,  maar  dit  werkbezoek  liet  weer  zien 
 dat  we  zorg  en  onderwijs  –  inderdaad  nu  nog  van 
 verschillende ministeries – dichter bij elkaar moeten brengen. 
 Dank  Petra  Van  den  Tempel  ,  Gaby  Etman  en  collega’s  voor 
 het  goede  gesprek  en  vooral  jullie  grote  inzet  voor  de 
 kinderen van Amsterdam-Noord! 

https://www.nvorwo.nl/event/nationale-rekencoordinator-dag/
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/basisonderwijs/grote-rekendag/
https://expertisecentrum.innoord.nl/downloads/
https://nl.linkedin.com/in/freddyweima/nl?trk=public_post_feed-actor-name
https://nl.linkedin.com/in/martondepinth/nl?trk=public_post-text
https://nl.linkedin.com/company/innoord?trk=public_post-text
https://nl.linkedin.com/in/petra-van-den-tempel-47283791?trk=public_post-text
https://nl.linkedin.com/in/gaby-etman-94658113/nl?trk=public_post-text

