
 

                   

Uitnodiging 

Digitaal Onderwijs Netwerk Passend Onderwijs Almere 

1e bijeenkomst 2020-2021 maandag 28 september 2020 

9.00 – 12.00  

Via MS Teams (links webinar onvangt u per email) 

 

Thema  

Handelingsgericht SAMEN Werken 

Expert Handelings Gericht Werken (HGW) Noëlle Pameijer is hoofdspreker op dit 

OnderwijsNetWerk. Over de inhoud laten we Noëlle Pameijer graag zelf aan het woord. 

Daarover vertelt ze in dit filmpje. Dit Onderwijsnetwerk is voor een brede doelgroep 

interessant: voorschool, PO, VO én netwerkpartners rond onderwijs, leerlingen en gezinnen. 

Doel van de bijeenkomst is o.a. kennis, successen en missers met elkaar delen, kijken wat al 

goed gaat en wat er in de samenwerking nog beter kan.  

 

Praktische details  
In verband met de Corona-maatregelen is dit Webinar volledig digitaal via MS Teams. Er is een 
plenair gedeelte en er is een moment waarop in kleinere groepjes uit elkaar wordt gegaan. U 
ontvangt dus twee uitnodigingen in uw mail. Deze zijn allebei voor het Onderwijsnetwerk. 
Tijdens de deelsessie verlaat u de plenaire vergadering en klikt u de vergadering van de 
deelsessie aan. Zodra de deelsessie is afgelopen, logt u weer in op de plenaire vergadering. In 
de handleiding leest u hier meer over. 
 
Let op: om de groepsindeling van de kleinere groepen te maken, vragen we u om u van tevoren 
op te geven (zie onderstaande link). Dit kan tot uiterlijk woensdag 23 september Als u zich al 
heeft opgegeven via de link die in de augustus-nieuwsbrief stond, hoeft u dat niet nogmaals te 
doen.  
 

Klik hier om u aan te melden voor het OnderwijsNetwerk  
 
Afmelden: We willen u vragen om het te laten weten als u onverwachts toch niet kunt komen. 
Dit heeft namelijk gevolgen voor het groepje waarin u geplaatst bent. U kunt in dit geval een e-
mail sturen naar communicatie@passendonderwijs-almere.nl  
 

 

Graag tot maandag 28 september! 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/Tqjc33Yb82A
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2767/File/Handleiding_MS_Teams_van_een_plenaire_vergadering_naar_een_deelvergadering_v3.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ6oXbj_J3lzEoE1VF-NTGIUeGtsqUivRASomWCPlCYTOZpg/viewform
mailto:communicatie@passendonderwijs-almere.nl

