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Vanuit Passend Onderwijs Almere
Maatregelen Corona
Dat de scholen gesloten zijn heeft ook gevolgen voor
de werkzaamheden van Passend Onderwijs Almere.
Met ingang van 16 maart hanteren wij tot in ieder
geval 6 april een aantal richtlijnen.
> Lees verder

Blog Hetty Vlug | Een gymleraar voor Darryl
Hetty Vlug sprak met OPDC-leerling Darrryl over zijn
onderwijsloopbaan en het belang dat er snel een
nieuwe gymleraar komt op OPDC-ALmere.
> Lees verder

15 april: Denktank Taskforce
Op dit moment wordt geconstateerd dat het
percentage VSO-leerlingen binnen het SWV-VO hoger
is dan de genormeerde bekostiging toelaat.
Ongetwijfeld liggen er achter deze constatering
meerdere oorzaken. Het samenwerkingsverband wil dit
onderwerp graag kraken door een werkmiddag voor
betrokkenen uit het onderwijsveld te organiseren.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze middag doorgaat. Mocht dat veranderen,
dan brengen we u uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte.
> Lees meer
> geef je nu op
nb. Mocht de aanmeldlink bij u niet werken, dan kunt u zich ophgeven via
nieuwsbrief@passendonderwijs-almere.nl.

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 23 maart 2020.
> Bekijk de vacature

Verzuim
Scholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd
schoolverzuim te melden. Dit gebeurt nog niet altijd op
de juiste manier. De PO-raad ondervond dat 45% van
de scholen nog nooit verzuim hebben gemeld. DUO
maakte een Webinar over schoolverzuim in het PO en
beantwoord veelgestelde vragen. Zie ook het
verzuimprotocol van Passend Onderwijs Almere.
> Artikel PO-raad
> Webinar DUO
> Protocol Verzuim Passend Onderwijs Almere
Terugblik: Werkconferentie
Passend Onderwijs Almere
Op woensdagochtend 26 februari vond
de jaarlijkse Werkconferentie van
Passend Onderwijs Almere plaats in
KAF Almere. Sprekers waren Guuske
Ledoux van het Kohnstamm Instituut
en ‘magische blikopeners’ Dan LeFay
en Karin Boon. Zie voor een
sfeerimpressie het fotofilmpje
hiernaast.
> Lees het verslag (met link naar
powerpoint van de ochtend)

Vanuit het Taalcentrum
Strenger toelatingsbeleid Taalcentrum PO
Het Taalcentrum PO zal met ingang van 16 maart
leerlingen die zich aanmelden en in Nederland zijn
geboren voorlopig niet meer toelaten tot het
Taalcentrum, ook al voldoen zij aan de
toelatingsnormen van het Taalcentrum. Deze
leerlingen zullen doorverwezen worden naar het
regulier onderwijs.
> Lees verder

Nieuws uit Almere
Humanitas Match zoek vrijwillige coaches
Voor ons maatjesproject Match zoeken we vrijwillige
coaches. Onze vrijwillige coaches begeleiden een
groepje vrijwilligers en/of stagiaires én voeren
kennismakingsgesprekken bij kinderen en jongeren
thuis.
> Lees meer

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 en aanmeldformulier scheidingsatlas

Landelijk nieuws
Talige zaakvakken
Leerlingen hebben schooltaal nodig om de lessen goed
te begrijpen, maar niet iedereen krijgt deze van huis
uit mee. Vooral in meertalige klassen is het een
aandachtspunt. Wat kunnen leraren doen om
schooltaal verder te ontwikkelen? Lector Maaike Hajer
geeft tips
> Lees meer

VO: meer aandacht voor jongeren en
messencriminaliteit
De laastte tijd is messencriminaliteit onder jongeren
veel in het nieuws. Dr. Kees van Overveld schreef er
een tweeluik over en ook in De Volkskrant verscheen
een uitgebreide analyse.
>Jongeren en messencriminaliteit deel 1
>Jongeren en messencriminaliteit deel 2
> Naar school zonder ontbijt, maar met een mes
(Volkskrant 6-3-2020)

Artikelen en websites
Documentaire Gewoon Gek
Op dit moment wachten 90.000 mensen in Nederland
op psychiatrische hulp. GGZ pioniers vertellen in deze
documentaire hoe het radicaal anders kan, welke
initiatievene er momenteel al zijn en hoe
wetenschappelijke vernieuwingen als big data wellicht
kunnen helpen.
> Kijk hier gratis de documentaire terug
Radiodoc over thuiszitters
In Nederlandd zitten 13.000 jongeren thuis die
eigenlijk op school zouden moeten zitten. NPO Radio 1
maakte een documentaire en sprak een aantal
thuiszitters en hun ouders.
> luister terug

Boek Passend Onderwijs in de praktijk
Het nieuwe boek van Peter de Vries en Hans
Schuman laat zien wat passend onderwijs beoogt, hoe
het werkt en hoe het zich kan ontwikkelen binnen
scholen. Positieve resultaten worden getoond maar
ook de worstelingen, dilemma's en uitdagingen
> Lees verder
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