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Blog Hetty Vlug | Een op tien
Als je de statistieken moet geloven gaat het niet goed met het
Nederlandse volk. Flink wat Nederlanders krijgen te maken
met psychische aandoeningen, scheidingen en financiële
problemen. Dat heeft natuurlijk invloed op het leven van
kinderen, en op hun schoolprestaties. Als je de cijfers
extrapoleert dan mag je verwachten dat één op de tien
kinderen stevige problemen ondervindt tijdens hun
schoolcarrière, toch komt daar maar een relatief klein deel
terecht in het speciaal onderwijs.
Hoe dat komt lees je in mijn post-vakantieblog.
> Lees meer

Bestanden overgang PO naar VO en formulier SMW
In de onderstaande link vindt u het protocol met bestanden
over afspraken rondom de overgang PO naar VO.
> Zie de website
Klik hier voor het nieuwe aanmeldingsformulier voor School
Maatschappelijk Werk (SMW) (onderaan de pagina).

Scholing taalontwikkelingsachterstand (TOS)
Heb je dit jaar een leerling met TOS in de klas dan bieden we de mogelijkheid aan meer kennis
en vaardigheid op te doen in de begeleiding van deze leerling.
De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten op woensdagmiddag en is gratis.Meld je voor 26
september aan door een mail te sturen naar dienstverlening@passendonderwijs-almere.nl
>lees verder
Data TLO voor 2019-2020
Net als vorig schooljaar zijn de data voor de TLO’s PO en VO
over het schooljaar 2019-2020 verdeeld. De aanvraag TLV
dient minimaal 2 weken voor de TLO week compleet binnen te
zijn. De medewerker Toeleiding geeft de definieve datum door
aan de school die de TLV heeft aangevraagd. De school
nodigt de ouder(s) uit voor dit overleg.
> Bekijk de planning

Interview Caroline Bink
Caroline Bink heeft afgelopen schooljaar als interim intern
begeleider basisschool het Meesterwerk in Almere geholpen
het inspectie-oordeel van ‘zwak’ naar 'voldoende' te krijgen.
Hierbij heeft ze veel gehad aan de expertise van Passend
Onderwijs Almere.
> Lees verder

Vacatures
Ook aan het begin van het schooljaar hebben wij weer enkele
vacatures. We zijn onder andere op zoek naar een:
- Onafhankelijk lid ledenraad/raad van toezicht (m/v)
- verschillende leden van de OPR PO en OPR VO
- Orthopedagoog/(school)psycholoog
> Zie de website voor het volledige vacature-overzicht

Taalcentrum
Professionele tolken bij oudergesprekken
Bij ouders die niet of gebrekkig Nederlands spreken, ontstaan
er bij oudergesprekken vaak communicatieproblemen. Een
professionele tolk kan uitkomst bieden, maar wat kost dat
eigenlijk? Onderstaande factsheet geeft hier antwoord op.
> Bekijk de factsheet
Tip: Na de herfstvakantie stromen er weer leerlingen uit bij het Taalcentrum. Ouders krijgen een
brief mee van het Taalcentrum waarmee zij naar een school gaan van hun keuze.
In de brief staat wat algemene informatie en een verzoek aan de school om contact op te
nemen met het Taalcentrum.
Indien er een ander uitstroom-perspectief is dan regulier PO ontvangen ouders geen brief om
aan de school van keuze te kunnen overleggen.
Goede tip om naar de brief van het Taalcentrum te vragen!

Uitstroomdata Taalcentrum PO
De bijeenkomsten over uitstroom bij het Taalcentrum zijn van 15.30-16.30 uur op de locatie
Sesamstraat 1 (kruidenwijk). Hierbij de data van de uitstroommomenten schooljaar 2019-2020:
14 oktober 2019
16 december 2019
10 februari 2020
20 april 2020
29 juni 2020
zie de website voor meer informatie
Meer informatie over de opleiding tot docent NT2
Inschrijfformulier 2019 - 2020.doc
NT2 brochure.pdf
NT2 flyer.pdf
NT2 Rooster Almere 2019-2020.docx

Vanuit de ondersteuningsplanraad

Vacatures
De ondersteuningsplanraad (OPR) PO, het medezeggenschapsorgaan van Passend Onderwijs
Almere in het primair onderwijs heeft aan het begin van dit schooljaar de volgende vacatures:
1 ouder regulier onderwijs
1 ouder speciaal onderwijs
1 personeelslid regulier onderwijs
De ondersteuningsplanraad (OPR) VO, het medezeggenschapsorgaan van Passend Onderwijs
Almere in het voortgezet onderwijs kent ook aan het begin van dit schooljaar enkele vacatures:
2 ouders regulier onderwijs
1 personeelslid speciaal onderwijs
1 leerling regulier onderwijs.
Meer informatie is te verkrijgen via opr-po@passendonderwijs-almere.nl of oprvo@passendonderwijs-almere.nl.
> Lees meer

Nieuws uit Almere
Humanitas
Humanitas Gezin en Verlies start binnenkort weer met
kosteloze programma’s voor kinderen en jongeren die te
maken hebben met scheiding van ouders of het verlies van
een dierbare. Er zijn nog enkele plekken vrij.
> Zie hier het programma-aanbod
Ook waren de kindervakantieweken een groot succes. Alle verwijzers heel hartelijk bedankt
voor de moeite van het aanmelden van de kinderen; blijf dat a.u.b. doen!
> Lees hier het verslag van de vakantieweken
Jeugdfonds sport en cultuur
Meedoen = Meer kansen Het Jeugdfonds organiseert begin
dit schooljaar een bijeenkomst waar de focus ligt op meer
kansen voor kinderen in armoede. Wat kun jij als intermediair,
en jullie team voor deze doelgroep betekenen? Hoe herken je
armoede en hoe maak je het bespreekbaar? En hoe kan het
Jeugdfonds hierin ondersteunen? Deze onderwerpen en meer
zullen uitgebreid aan de orde komen op dinsdag 29 oktober
van 16.30-19.00 in het MBO College Poort - ROC van
Flevoland. (opgeven via
josta.almere@jeugdfondssportencultuur.nl
> lees verder

JGZ tekort aan jeugdartsen
De JGZ heeft de scholen PO en VO in Almere geïnformeerd over het huidige tekort aan
jeugdartsen. De prioriteiten liggen daarom komende tijd op het contact met de scholen
en periodieke onderzoeken op indicatie. Tot de herfstvakantie zal het verzuimspreekuur
komen te vervallen. Er wordt momenteel ingezet op het werven van nieuwe jeugdartsen.
Opening stimuleringsprogramma
dyslexie en leerhulpmiddelen
Op woensdag 25 sept. vanaf 13.30 is de
opening van het Stimuleringsprogramma
Integrale Aanpak Dyslexie en
Leerhulpmiddelen in de nieuwe bibliotheek
Almere Stad en zal tevens het startschot zijn
van een tour langs 24 bibliotheken in het
kader van het stimuleringsprogramma
dyslexie.
> lees verder

Landelijk nieuws
Week tegen het pesten
Van 23 tot en met 27 september is de Week tegen het pesten.
In het kader hiervan wordt het lesmateriaal 'Wees een held,
met elkaar' gratis verspreid voor het po, vo en mbo.
>Link naar het lesmateriaal

Tiplijsten leesbevordering
In de week van 9 tot 15
september was het de Week
van de alfabetisering. Maar
hoe krijg je verschillende kinderen aan het
lezen? Deze lijst met 'stereotypetjes' heeft
verschillende tiplijsten.
> bekijk de tiplijsten

Herkenningswijzer
Wist je dat 2,5 miljoen
mensen in Nederland
laaggeletterd zijn? Grote
kans dat je in aanraking komt met
laaggeletterde ouders. De herkenningswijzer
helpt om signalen te herkennen.
> herkenningswijzer

Save the date
Onderwijsnetwerken en congres
De data voor de onderwijsnetwerken en het congres van
Passend Onderwijs Almere voor komend schooljaar zijn
bekend. Het overkoepende thema is: samenwerken in de
praktijk
dinsdag 15 oktober 2019: Onderwijsnetwerk 1; thema
wetenschap in de praktijk, spreker dr. Bert Wienen
woensdag 26 februari 2020 jaarlijkse conferentie Passend Onderwijs
donderdag 26 maart 2020 Onderwijsnetwerk 2
donderdag 4 juni 2020 Onderwijsnetwerk 3
>Lees meer
> Save the date in PDF

Eindcongres academische werkplaats Samen op School
Na vier jaar onderzoek en kennis vergaren, worden tijdens het
Eindcongres de opbrengsten, inzichten en bevindingen
gedeeld. Vier jaar Academische werkplaats in vogelvlucht in
beeld gebracht via film en plenaire bijdrages. Je kan je nog
aanmelden voor ons congres op woensdag 9 oktober 2019 in
het Open Hof in Dronten! Deelname is kosteloos.
> Klik hier voor meer informatie
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@passendonderwijs-almere.nl toe aan uw adresboek.
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