
Het traject HandelingsGerichtsamenWerken (HGsa-
menW) richt zich op netwerkgericht de samenwerking 
versterken vanuit het gedachtengoed van HGW. Dit ge-
dachtengoed is in het onderwijs algemeen bekend, dat 
is echter niet vanzelfsprekend voor de professionals van 
de voorschool, JGZ, welzijn en andere netwerkpartners. 
In 2020 is gestart met een reeks lezingen en workshops 
door Noëlle Pameijer, landelijke HGW-expert, voor onze 
medewerkers én netwerkpartners in het samenwerkings-
verband. De eerste lezing was tijdens het 1e Onderwijs-
netwerk in september 2020. Gevolgd door vier sessies 
per stadsdeel in het PO. De werkbijeenkomsten zijn goed 
bezocht en positief gewaardeerd door de deelnemers.

Traject HGsamenW

ALLE LEERLINGEN IN ALMERE 
SUCCESVOL NAAR SCHOOL

“ De energie zit in het netwerk om 
het verschil te kunnen maken” 
Anita Gelmers, adjunct-directeur  
coöperatie Passend Onderwijs Almere

In 2019 kreeg SWV-PO een vierjarige subsidie voor meer 
en hoogbegaafde leerlingen. In 2020 zijn er een aantal 
stappen gezet: 
•  De startconferentie vond in september 2020 als 

Webinar plaats. Het thema was ‘samen in ontwikkeling 
en talenten stimuleren’ 

•  Er is visie op de doorgaande lijn PO-VO opgesteld;
•  Er is via Digidoor extra aandacht voor de overstap  

PO-VO van HB-leerlingen;
•  Er is een werkgroep gevormd met de gemeente 

Almere, JGZ en jeugdhulp om extra aanbod te creëren 
voor HB-leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Hoogbegaafdheid update 
Subsidie HB

Het SchaduwTalentenlab is een professionaliseringstra-
ject voor leerkrachten die begaafde leerlingen bege-
leiden (in een plusklas) op hun eigen school. Er zijn in 
schooljaar 2020-2021 zes scholen gestart met het Scha-
duw Talentenlab, vier reeds deelnemende scholen laten 
een extra leerkracht opleiden. Op zeventien scholen 
draait het Schaduw Talentenlab al sinds 2019 of langer.

Schaduwtalentenlab

Het NT2-maatjesproject bestaat uit het opleiden van 
onderwijspersoneel op het gebied van ondersteuning 
aan NT2-leerlingen in de basisschoolleeftijd. Door mid-
del van scholing, intervisie en ondersteuning binnen de 
school draagt het project o.a. bij aan professionalisering 
van leerkracht, versterking van het taalaanbod en het 
vergroten van kansengelijkheid. Het NT2 Maatjesproject 
is gestart op 12 scholen in 2020-2021. 

NT2 maatjesproject

Van maart tot de meivakantie en vanaf halverwege decem-
ber waren de scholen gesloten. Het afstandsonderwijs kent 
beperkingen zoals verlies van leertijd, vergroten sociale 
ongelijkheid/kwetsbare doelgroepen en afname van 
motivatie. 
SWV-PO heeft de scholen zoveel mogelijk ondersteund en 
was betrokken bij de noodopvang. voor leerlingen met ou-
ders met een cruciaal beroep of belastte thuissituaties. Qua 
communicatie heeft Passend Onderwijs Almere o.a. een we-
kelijks externe corona-nieuwsbrief gestuurd. Deze werd in 
een enquête door de scholen beoordeeld met een 7,1.

Corona

info@passendonderwijs-almere.nl
www.passendonderwijs-almere.nl
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