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Bekijk de webversie
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Vanuit Passend Onderwijs Almere
Maatschappelijke diensttijd | Blog Hetty Vlug
Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat
beroepen in de publieke sector niet vooral worden
geassocieerd met hoge werkdruk en administratieve
lasten? Hetty Vlug schrijft in haar blog over
maatschappelijke diensttijd in het sociaal domein.
> Lees verder
Inspectiebezoek PO gepland
Het vierjaarlijkse bezoek van de inspectie voor samenwerkingsverband PO staat
weer gepland. Op 27 februari vinden Rondetafelgesprekken plaats met ouders,
leerkrachten, schakelfunctionarissen en schoolleiders. Het samenwerkingsverband
zal deelnemers daarvoor benaderen. Op 9 en/of 10 maart bezoekt de inspectie
scholen voor het verificatieonderzoek. Ten slotte zal het samenwerkingsverband zelf
op 12 maart worden bezocht.

Publieksversies jaarverslagen PO en VO
Elk jaar levert Passend Onderwijs Almere
jaarverslagen. Nieuw zijn de publieksversies van de
jaarverslagen: in een oogopslag de belangrijkste feiten
over het samenwerkingsverband, wat er goed gaat en
wat nog uitdagingen zijn. Bijgevoegd de
publieksversies van jaarverslagen PO en VO 2018.
Vanaf dit jaar zullen de publieksversies van de jaarverslagen rond dezelfde tijd
verschijnen als de reguliere jaarverslagen.
> Publieksversies jaarverslag PO
> Publieksversie jaarverslag VO

Website wordt vernieuwd
De website van Passend Onderwijs Almere wordt
vernieuwd. Momenteel werkt de zoekbalk niet naar
behoren. Documenten worden het snelst gevonden via
Google (zoekterm: Passend Onderwijs Almere
[zoekterm document].
We werken er hard aan om de nieuwe website zo snel
mogelijk in de lucht te krijgen. Dit zal waarschijnlijk
uiterlijk eind februari het geval zijn.
Kunt u iets niet vinden? Stuur een mail naar website@passendonderwijs-almere.nl
en het wordt indien mogelijk naar u opgestuurd.

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

Vernieuwde kaarten stedelijke voorzieningen
De kaarten met daarop de stedelijke voorzieningen
voor het PO en VO zijn vernieuwd. In de bijlage vindt u
de digitale versies.
>ZIP Card VO.pdf
>ZIP Card PO.pdf

Belangrijke data tweede helft schooljaar
Zie hieronder het overzicht van de belangrijke data
voor de tweede helft van schooljaar 2019-2020.
> Lees meer

Gezocht: oude banners van scholen
Voor de werkconferentie is Passend Onderwijs Almere op zoek naar oude banners
van scholen. In het kader van duurzaamheid willen wij deze hergebruiken als
tafelkleden waarop kan worden geschreven door deelnemers tijdens de
tafelgesprekken. Daarna zullen de kleden worden verwerkt tot relatiegeschenken.
Oproep: willen alle scholen die een oude banner over hebben deze voor de
voorjaarsvakantie (uiterlijk woensdag 12 februari) (laten) afleveren op het
kantoor van Passend Onderwijs Almere?

Talentlab aanmelddeadlines
De aanmeldprocedure voor het Almeers Talentenlab is
weer gestart. Op dit moment is het belangrijk dat het
gewenste aantal leerlingen voor komend schooljaar
gemeld wordt. Op grond van het leerlingaantal van de
school en het gewenste aantal plaatsen wordt er een
verdeling per school gemaakt.
> Lees meer

Vanuit het Taalcentrum PO
Language Nut
Languagenut is een webbased programma voor
leerlingen die een vreemde taal willen/kunnen leren.
Languagenut kan ook ingezet worden voor leerlingen
die Nederlands moeten leren, omdat zij een andere
moedertaal hebben. Zo’n 43 scholen maken er al
gebruik van en wij zijn blij dat de bovenschoolse
licentie verlengd wordt.
Lees meer

Weetjes over het Taalcentrum

Momenteel wordt er gewerkt aan een informatiepakket voor leekrachten over het Taalcentrum. Dit
pakket wordt de week voor de voorjaarsvakantie per
post én mail naar elke PO-school gestuurd. Hier is
alvast een voorproefje met enkele belangrijke weetjes:
Wist je dat:
Elke leerling, naast de ontwikkeling van taal, leert om te reflecteren op de eigen
ontwikkeling, leert realistische doelen stellen en leert verwachtingen te hebben
van de eigen mogelijkheden.
Ouders worden betrokken bij het opstellen van het ontwikkelperspectief en
worden gestimuleerd hun kind te begeleiden bij het leren van Nederlands.
De ouders verantwoordelijk zijn voor het kiezen van een vervolgschool na de 40
weken onderwijs op het taalcentrum.
Andere weetjes over NT2 vindt u op de website van het LOWAN (ondersteunding
onderwijs nieuwskomers)
Zie ook de podcast Kletsheads over het helpen van meertalige kinderen in de
klas.

Save the date
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

6 Februari: Congres 15 jaar AlmeerKans
Jubileumbijeenkomst
15 jaar Almeerkans. Wat leert dit ons?
Datum: 6 februari 2020, inloop vanaf 14.30 uur
Locatie: OPDC-Almere, Discuslaan 3, 1318 EJ Almere
Tijdens de 15 jaar dat Almeerkans bestaat, is er een schat aan informatie
verzameld. Deze data zijn geanalyseerd en de resultaten van deze studie willen
Mind at Work en OPDC-Almere delen met alle belanghebbenden.
Deelname is gratis, maar let op: als je je opgeeft en niet komt, wordt er 25 euro in
rekening gebracht.
>Lees meer
> schrijf je nu in

1 April: startconferentie subsidie hoogbegaafd
PO en VO
Op 1 april is de startconferentie van de projecten die
worden uitgevoerd met de subsidie over
hoogbegaafdheid die zowel aan het
samenwerkingsverband PO als het
samenwerkingsverband VO is toegekend. Op deze dag
zal onder andere het algemene visiestuk en plan van
aanpak worden gepresenteerd.
Datum: woensdag 1 april, 15:00-18:00
Locatie: Annapark (Sas van Gentlaan 12)
Verdere informatie volgt

Vanuit de ondersteuningsplanraad
Formatie OPR
In december heeft er een advertentie in Almere Deze Week gestaan met de
vacatures van de OPR PO en de OPR VO. Dat heeft een aantal mooie reacties
opgeleverd. De OPR-PO is nu weer volledig.
Voor de OPR VO zijn nog vacatures voor personeelsleden regulier en speciaal
onderwijs en een leerling speciaal onderwijs. Interesse? Reageren kan naar oprvo@passendonderwijs-almere.nl
> Zie het overzicht op de website

Nieuws uit Almere
Humanitas: aandacht scheidingsprogramma's
In januari en februari starten weer diverse
scheidingsprgramma’s voor kinderen van 4 – 12
jaar:
4-6 jaar - Dappere Dino’s (vanaf 15 januari)
6-8 jaar- Stoere Schildpadden (vanaf 15 januari)
8-12 jaar- KOESA (vanaf 24/25 februari)
- Flyer Dappere Dino's
- Intakeformulier Dappere Dino's
-Flyer Stoere Schildpadden
-Intakeformulier Stoere Schildpadden
- Flyer Koesa
-Aanmeldformulier Koesa

Vacature mentor/coach Oostvaarderscollege
Het Oostvaarderscollege is op zoek naar een
gespecialiseerde mentor/ coach voor de structuurklas
voor havo- en vwo leerlingen met een
autismespectrumstoornis en leerlingen met een
vergelijkbare ondersteuningsbehoefte.
functieverband 1,0 fte (fulltime), reageer voor 7 februari.
>lees meer

Flevolezingen
Ook een lezing van de Flevo Academie Jeugd bijwonen? Op de planning staan de
komende tijd:
Prof. dr. Annemiek Harder over uit huis geplaatste jeugdigen en wetenschappelijk
onderbouwde hulpverlening: 24 januari 2020 van 15.00 tot 18.00 uur in De
Meerpaal in Dronten.
Prof. dr. Tessa Roseboom over de eerste duizend dagen van kinderen: 28
februari 2020 van 15.00 tot 18.00 uur op een nog nader te bepalen locatie in
Lelystad of Almere.
Justine van Lawick over complexe scheidingen: 23 maart 2020 van 17.00 tot
20.00 uur (inclusief soep en broodjes) in theater Agora in Lelystad.
Voor alle lezingen is accreditatie aangevraagd. Aanmelden kan via e-mail. Meer
informatie over deze en andere bijeenkomsten staat vanaf januari op
www.flevoacademiejeugd.nl.
Cultuurverandering bij De Meergronden
Voortgezet Leren plaatste een artikel over de cultuurverandering bij Almeerse VOschool De Meergronden. Van een straatcultuur gingen zij naar een schoolcultuur.
> Lees hier het artikel

Artikelen en websites
Werk maken van gelijke kansen
In het boek 'Werk maken van gelijke kansen.
Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren
basisonderwijs' zijn twintig wetenschappelijke
kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk.
> Download hier het gratis e-book
Uit een uitvraag onder 700 leraren Po over armoede op
school bleek dat een derde van de leraren vindt dat
school meer kan doen tegen armoede. In Groningen
werken brugfunctionairssen samen met de school.
> armoede schaadt leerprestaties

Positie van ouders in passend onderwijs
Oberon deed onderzoek naar de positie van ouders
binnen Passend Onderwijs. Een van de conclusies luidt:
ouders zijn gemiddeld redelijk tevreden, maar de
meningen lopen sterk uiteen.
> Lees meer
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