PASSEND ONDERWIJS SWV 2203 - Hoogeveen
Studiedag “Leerkracht in uitvoering”

Deelgenomen kan worden aan een aantal workshops die aangeboden worden door de scholen van het
samenwerkingsverband, Onderwijscentrum De Twijn en Veilig Thuis Drenthe. Deze workshops worden gegeven op
vier locaties:
De Carrousel in Hoogeveen
De Akker in Pesse
De Zuiderbreedte met hun scholen het Spectrum en de Sprong.

•
•
•

Op de site van het SWV Hoogeveen zal een link worden geplaatst naar een pagina waar men zich digitaal kan
opgeven voor 1 of 2 workshops. De workshops worden verdeeld in een 5-tal thema’s en deze vinden dan
vervolgens weer plaats op de 4 genoemde scholen.

Het jonge kind
Kinderen met speciale behoeften Werkhouding
en didactische werkvormen
Bewegen en motoriek
Ondersteuning van de leerkracht

Binnen de thema’s worden de volgende workshops gegeven:
Kinderen met speciale behoeften:
Het jonge kind:
-

Signaleren hoogbegaafdheid bij kleuters
Zo zit dat met kleuren
Spelbegeleiding
Fijne motoriek

-

Complexe vaardigheden/ ZML-onderwijs
ABC-methodiek
Een kind met het Syndroom van Down
of ZML problematiek op de basisschool
Niet aangeboren hersenletsel of
hechtingsstoornissen

SAMENWERKINGSVERBAND 2203 HOOGEVEEN

“Leerkracht in uitvoering” is de titel van de studiedag van het SWV 2203 Hoogeveen. Wij nodigen jullie uit op
woensdagmiddag 18 oktober 2017 voor deze eerste studiedag van het Samenwerkingsverband 2203 Afdeling
Hoogeveen.
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Bewegen en motoriek:

Werkhouding en did. werkvormen:
-

-

Executieve functies
Mindfulness met kinderen
Coöperatief leren
Werken met aandacht

Onhandig in de klas
Bewegingsonderwijs op maat
Schrijven in de klas
Doe meer met tekenen (o.v.)

Ondersteuning van de leerkracht:
Consultatieve leerlingbegeleiding
VeiligThuis Drenthe
Oefenen met schrijven van het OPP
Werkcollege handelingsplan gedrag

De opzet van de middag;
13.00 Inloop
13.30 – 14.30 workshop ronde 1
14.30 – 15.00 pauze
15.00 – 16.00 workshop ronde 2
16.00 – 17.00 netwerken en hapje en drankje
Aanmelding : Online op de website van SWV 2203 Afdeling Hoogeveen.
-

Wij nodigen jullie van harte uit.
Namens het SWV PO2203 Hoogeveen,
Frederiek Hoogeveen (De Twijn)
Ingrid Cornelissen (RENN4)
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