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Vanuit Passend Onderwijs Almere
Estafette-interview | Stein Janssen
(VMCA)
Stein Janssen is coördinator bij het
VMCA-programma Matching Talents. Hij
koppelt jongeren die dreigen uit te
vallen op school of werk aan een
jongerencoach. In dit Estafetteinterview vertelt hij dat hij vroeger zelf
ooit uitviel op school en hoe leuk hij
het vindt om jongeren nu te helpen om
juist niet uit te vallen.
Vacature begeleider onderwijs TOS
Passend Onderwijs is per direct op zoek naar een
begeleider onderwijs Onderwijs met expertise van
auditieve en communicatieve beperkingen (0,6 fte).
Reageren voor 14 februari 2020.
> Lees verder
> Zie de vacature in pdf

26 februari werkconferentie Passend Onderwijs
Almere
Woensdag 26 februari 2020 is de jaarlijkse
werkconferentie. Gastspreker is Guuske Ledoux,
wetenschappelijk directeur en onderzoeker
Kohnstamm Instituut.
> Lees meer
> Schrijf je hier in voor de conferentie
Let op: u hoeft zich maar een keer in te schrijven. Als u
dat bij de vorige nieuwsbrief al heeft gedaan, hoeft u
dat niet nogmaals te doen.

1 april: startbijeenkomst subsidie hoogbegaafd
PO en VO
Op woensdagmiddag 1 april vindt de Starbijeenkomst
subsidie hoogbegaafd op het Annapark plaats.
Opgeven kan via de onderstaande link. Er zal een
interactieve workshop worden gegeven door een (hoog)begaafdheidsspecialist,
nadere informatie volgt.
> Geef je nu op
15 april Almeerse Onderwijsdenktank
Locatie:Annapark
Tijd: 12.30 – 16.30 uur, we starten met een lunch
Alle leerlingen in Almere succesvol naar school!
In de eerste Almeerse Onderwijs Denktank staat de
volgende vraag centraal:
'Hoe bieden we relatief meer leerlingen in het
regulier VO Passend Onderwijs?’
Een grote vraag, die we opknippen in meerdere kleine
vragen.
> Lees verder
>Geef je hier op
Digitaliseren via Indigo
Indigo is de naam van de nieuwe applicatie waarmee wij binnen beide
samenwerkingsverbanden gaan werken. Indigo gaat een centrale rol spelen in de
aanvragen van:
- Onderzoek (PO)
- Toelaatbaarheidsverklaringen SBO/SO
- Toelaatbaarheidsverklaringen PRO/VSO
- Inzet loket Steunpunt (thuiszitters)
De aanvragen zullen gefaseerd, per onderdeel, overgaan naar Indigo. Vanaf
maandag 10 februari starten we met de aanvragen voor onderzoek door het PO, bij
het aanklikken van het aanvraagformulier op de website van Passend Onderwijs
Almere komt u automatisch binnen de omgeving van Indigo terecht.
> Lees verder

Nieuws uit Almere
Factsheet gemeente verbinding
onderwijs/jeugdhulp
In een factsheet laat gemeente Almere in vogelvlucht
zien hoe Almere kinderopvang, onderwijs,
jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp verbindt in het
belang van kinderen en gezinnen.
> Factsheet in A4
>Factsheet in A3

Open dag OPDC-Almere
Op donderdag 27 februari heeft OPDC-Almere een open dag van 15.00-17.00 uur en
van 19.00-21.00 uur. Ouders, leerlingen, leraren, intern begeleiders,
directie….iedereen is van harte welkom om de school te bezoeken, een rondleiding
van onze leerlingen te krijgen, rond te kijken en vragen te stellen.
Vaak merkt OPDC-Almere dat ouders en leerlingen geen goed beeld hebben van het
OPDC-Almere, als ze eenmaal zijn binnen geweest is dat beeld veelal bijgesteld.
Ook (nieuwe) leraren zijn van harte welkom om eens te kijken wat het OPDC-Almere
kan bieden aan jullie leerlingen.
We zien jullie op 27 februari!

Persbericht congres Almeerkans 15 jaar
Dit jaar bestaat Almeerkans 15 jaar. Om dit te vieren
werd er op 6 februari 2020 een congres gehouden op
het OPDC-Almere. Wetenschapper Annematt Collot
d’Escury (Universiteit van Amsterdam en verbonden
aan Mind at Work) hield een lezing over de redenen
waarom leerlingen uitvallen en de effectiviteit van
Almeerkans.
Meer dan 70 procent van de Almeerkansleerlingen
‘rescholiseert’ en gaat na Almeerkans terug naar
school of aan het werk. Het netwerk heeft vervolgens
meegedacht hoe Almeerkans nog verder ontwikkeld en
versterkt kan worden.
> Lees verder

Netwerkbijeenkomst Collage
Collage organiseert op woensdag 18 maart een
netwerkbijeenkomst voor alle ICC-ers, leerkrachten,
schooldirecties en cultuuraanbieders in Almere.
> Schrijf je hier in

Programma's Humanitas Gezin & verlies
Humanitas Gezin en Verlies heeft weer diverse
programma's voor kinderen en jongeren die te maken
krijgen met verlies of scheiding van de ouders
> Flyer stoere schildpadden
> Flyer dappere dino's
> Flyer Koesa
> Fyer ster & kameleon
>Flyer scheidingsatlas

Almere On Stage zoekt professionals
Almere on Stage koppelt VMBO’ers en professionals
aan elkaar. Dit doen zij onder andere op het
Beroepenfeest op 3 maart 2020 en op de Doedag
op 12 maart 2020. Almere on stage is nog op zoek
naar nóg meer organisaties en bedrijven die mee
willen doen. O.a. het Taalcentrum Almere en OPDCAlmere gingen u voor!
> Lees meer

Cursus Alles op zijn kopp
VMCA en Tactus verslavingszorg bieden samen de cursus Alles op zijn kopp aan. Dit
is een training voor kinderen van 8-12 jaar met ouders met psychische problemen
en/of verslaving.
> lees verder
Guusjes
Losjes gebaseerd op het concept van
de bekende ‘ Loesje’ Posters heeft de
werkgroep ViP (VN-verdrag in de
Praktijk) een
bewustwordingscampagne gestart.
‘Guusje’ is een figuurtje dat vanaf zijn
wolkje enkele opvallende situaties aan
de kaak stelt over onbewuste
uitsluiting van de gehandicapte
bevolkingsgroep.
Met bronvermelding en naam van de
vormgever Geoff Cramm zijn de
Guusjes vrij te gebruiken. Ze kunnen
digitaal aangeleverd worden, of u kunt
een setje A5-kaarten bestellen (alleen
verzend/portokosten).
> Lees verder

Taalcentrum PO
Vertelplaat en informatie over het Taalcentrum
De week voor de voorjaarsvakantie wordt er vanuit
Passend Onderwijs Almere een pakketje gestuurd naar
alle reguliere basisscholen in Almere. Dit pakket is
bestemd voor de leerkrachten. Hierin zit een
vertelplaat die het proces van het Taalcentrum naar
een reguliere school verbeeldt en extra informatie. In
de bijlagen vindt u deze bestanden ook digitaal.
> Vertelplaat
> Extra informatie

Pilot informatieochtend ouders
Op 6 februari vond de tweede informatieochtend voor
ouders plaats op het Taalcentrum Almere locatie
Molièrestraat. De training werd gegeven door
teamleider Yolanda Halbesma. De ochtenden zijn deel
van een pilot waarin wordt gekeken hoe het proces
van ‘een nieuwe school zoeken’ nog meer kan worden
gestroomlijnd. De ouders vonden de ochtend
informatief.
>Lees verder

Vanuit de OPR
Nieuwe leden OPR
De OPR PO en OPR VO hebben nieuwe leden! We zijn
blij om drie nieuwe leden van de OPR PO en drie
nieuwe leden voor de OPR VO aan u voor te stellen.
> Zie hier overzicht van de OPR PO
> Zie hier een overzicht van de OPR VO

Artikelen en websites
Gratis e-book: verrassend passend. De Leraar
centraal
Het zijn de leraren die passend onderwijs in de school
gestalte geven. Vaak in samenwerking met andere
professionals, zoals jongerenwerkers of
jeugdhulpverleners. In deze special van Verrassend
Passend mooie voorbeelden uit primair en voortgezet
onderwijs.
> Lees meer

De nieuwe Ziezon-film: onderwijs
aan zieke leerlingen
De korte film over Ziezon geeft een
praktische inkijk in de wereld van
onderwijs aan zieke leerlingen. (De
familie van) leerlingen Matteo en Isa
staan centraal. Ook consulent OZL
Marit komt aan het woord.
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