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Vanuit Passend Onderwijs Almere
Vaccineervoorrang: vergeet het speciaal onderwijs
niet | Blog Hetty Vlug
Onderwijs wordt door beleidsmakers vaak geduid in cijfers en
statistieken. Daarachter gaat een hele wereld schuil aan kleine
verhalen, met grote impact, zeker ook in het (voortgezet)
speciaal (basis) onderwijs. Daarom is het ook zo frustrerend
dat deze leraren, in tegenstelling tot hun collega's in de zorg,
niet in aanmerking komen voor vroegtijdige vacctinatie
> Lees meer

Vacatures
Passend Onderwijs Almere is op zoek naar een senior
beleidsmedewerker voor het VO. De functie is voor 0,6-1,0
FTE, reageer vóór 6 april. In de bijlage lees je meer informatie.
> Lees meer
Zie ook de vacatures voor leerkracht TOS op de Polderhof,
leerkracht op SO Olivijn en VSO Aventurijn op de website
> Alle vacatures

Vragenlijst ouders
Passend Onderwijs Almere is mede in opdracht van de
Ondersteuningsplanraden (OPR) PO en VO bezig met de
voorbereidingen van een vragenlijst voor alle ouders in Almere
die een kind hebben op de voorschool, het PO en/of het VO.
Wanneer de vragenlijst precies wordt uitgezet, ligt aan de
ontwikkelingen rondom corona, waarschijnlijk na de
meivakantie. Voor een goede respons hebben we t.z.t. de hulp
nodig van Leidinggevenden kinderopvang, directeuren PO en
afdelingsleiders VO.
> Lees meer

9 april: Webinar Variawet
Op basis van signalen vanuit het veld (onderwijs, jeugdhulp,
ATA, leerplicht) én de onderwijsinspectie organiseren we in
samenwerking met de onderwijsinspectie een webinar over de
Variawet. Gelijk aan de webinar zorgplicht in augustus 2020
kun je bij aanmelding je vragen insturen zodat daar in de
voorbereiding rekening mee kan worden gehouden.
De webinar zal worden verzorgd door de contactinspecteur
van het SWV: drs. J.W.T. (Jan Willem) Maijvis, samen met een collega.
> Lees meer
> Geef je direct op

ZOOM geblokkeerd? Zo log je toch in
Veel Webinars (ook van Passend Onderwijs Almere) vinden
plaats via ZOOM. Sommige organisaties (waaronder de ASGscholen) hebben ZOOM geblokkeerd. Ook dan is het nog
mogelijk om op je laptop in te loggen. Volg daarvoor
onderstaande handleiding. Mocht je er toch niet uitkomen,
neem dan contact op met de ICT-afdeling van je organisatie.
Passend Onderwijs Almere kan je in zulke gevallen niet verder
helpen.
> Handleiding inloggen ZOOM als geblokkeerd

Impressie tweede netwerkbijeenkomst subiside meer- en
hoogbegaafd
Op 17 maart vond de tweede netwerkbijeenkomst van de
subsidie hoogbegaafd (PO en VO) plaats. In de bijlage vindt u
een sfeerimpressie van de middag. Op de website zijn
artikelen en abstracts van de lezingen te vinden
>Lees de sfeerimpressie
> Naar de website

Werkconferentie goed bezocht en beoordeeld
Op woensdagmiddag 3 maart vond de jaarlijkse
Werkconferentie plaats met als thema Meervoudig kijken naar
samenwerking. Na een vraaggesprek tussen Hetty Vlug en
wethouder Roelie Bosch hielden Sharon Stellaard en Noëlle
Pameijer hun lezingen over respectievelijk beleidstragiek van
decennia passend onderwijs en Handelings Gericht SAMEN
Werken en ouderbetrokkenheid. Bij het laatste onderdeel
sloten ook Karel van Passend Onderwijs Almere en moeder Annelies aan voor een interview.
Deelnemers waardeerden de middag met gemiddelde cijfers tussen een 7,4 en een 8,8.
> Lees het verslag en zie het fotofilmpje
> Meer informatie op de website

Nieuws uit Almere
Specialistische behandelgroep de Oase
Middels deze nieuwsbrief willen wij ons graag aan jullie
voorstellen. De specialistische behandelgroep De Oase is
onderdeel van ’s Heeren Loo. De groep biedt behandeling aan
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, die zijn uitgevallen
binnen een reguliere speciaal onderwijssetting. Het zijn al
thuiszitters of dreigen thuiszitters te worden, terwijl er bij hen
wel onderwijsperspectief wordt gezien.
> Lees verder

Een uur voor cultuur
Meld je aan voor onze online
inspiratiebijeenkomst Een UUR voor Cultuur
en laat je meenemen door
wetenschapsjournalist Mark Mieras, die ons
uitlegt wat we nou eigenlijk opschieten met
cultuuronderwijs op school.
> Lees verder

Column Jantien Gerdes: wat betekent inclusie?
Ik promoveer op het onderwerp interdisciplinaire
samenwerking binnen passend onderwijs en daarnaast ben ik
docent drama in het vmbo. In beide hoedanigheden ben ik
geïnteresseerd in taal, in woorden. Met woorden zorg je dat
dingen bestaan, baken je dingen af. Ik vond bijvoorbeeld als
kind ieder voorwerp dat meer dan 50 centimeter boven de
grond uitstak prima geschikt om mijn jas op te deponeren.
Maar vroeg mijn vader dan, waarom hangt jouw jas over die
stoel? Ehm… Is een stoel een kapstok? Nee pap, een stoel is geen kapstok.
> Lees meer

Conferentie dag van het jonge kind
De taalontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk
thema in het leven van het jonge kind. Daarom staat de Dag
van het Jonge Kind op 16 april 2021 geheel in het teken van
taal. Dit jaar zal de Dag van het Jonge Kind online plaats
vinden.
> Lees verder

Vanuit het Taalcentrum/NT2
Aanmelden voor de Kansklas
Na de zomervakantie gaat de Kansklas van start. De Kansklas
is een extra jaar basisonderwijs voor leerlingen met
capaciteiten voor BBL/KBL, maar die nog niet het niveau in de
Nederlandse taal hebben bereikt om dit onderwijs te kunnen
volgen. De Kansklas is een voorbereidingsjaar om daarna
alsnog verder te kunnen gaan in het VMBO op BBL/KBL
niveau.
> Lees verder

Warme overdracht Taalcentrum PO
De warme overdracht van leerlingen vanuit het Taalcentrum
vindt altijd plaats op de maandag voor de vakantie waarop de
leerling uitstroomt tussen 15:30-16:30. De komende tijd zal de
overdracht telefonisch of via TEAMS zijn. Een warme
overdracht is erg belangrijk voor de leerlingen en komt een
goede ontwikkeling op de nieuwe school ten goede.
We nodigen de collega’s van de reguliere scholen van harte
uit aanwezig te zijn op de volgende warme
overdrachtmomenten! De eerstvolgende overdrachten vinden
plaats op maandag 19 april voor de leerlingen die na de
meivakantie uitstromen en maandag 5 juli voor de leerlingen die na de zomervakantie
uitstomen. Heb je vragen, dan kun je mailen naar info@taalcentrumalmere.nl

LOWAN: NT2-leesproblemen of dyslexie?
Het gemak waarmee leerlingen in de Internationale
SchakelKlas (ISK) leren lezen kan per leerling sterk
verschillen. We zien in de praktijk dat een kleine groep
leerlingen moeite blijft houden met het technische aspect van
lezen. Hoe bepaal je nu of dat komt doordat de leerling nog
midden in het tweedetaalleerproces zit of dat er misschien
sprake is van een leerprobleem zoals dyslexie? Met welke ondersteuning kan de leerling
geholpen worden?
> Lees verder

Ook interessant
Praatplaat Met Andere Ogen
Met Andere Ogen ontwikkelde de praatplaat ‘van denken naar
doen’. In 7 stappen wordt in beeld samengevat hoe je kunt
komen tot optimale ontwikkelkansen, een ononderbroken
schoolloopbaan, één ecosysteem rondom kind en ouders en
een integraal jeugdbeleid.
> Lees meer

31 mrt: Webinar praktijkdilemma's passend onderwijs
Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in 2021 samen
met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een
drietal webinars over dilemma’s die in de klas en in de school
spelen als het gaat om passend onderwijs.
> Lees verder

Filmpje inclusiever onderwijs Onderwijsraad
Er wordt veel gesproken over het inclusiever maken van
onderwijs. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? In een
animatie geeft de Onderwijsraad antwoord op deze vragen
> Lees meer

NJI: artikelen rondom corona voor kinderen
Mag je een verjaardagsfeestje vieren? Welke invloed heeft
corona als je ouders gescheiden zijn en wat als het thuis niet
fijn is? Het NJI richtte een pagina op voor kinderen waarin
deze issues en meer worden besproken.
> Lees meer
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