Nieuwsbrief Stuurgroep De Klik september 2021:
In deze nieuwsbrief:
1. Reminder opgave ADIT
2. Procedure brede adviesgroep (BAG)
3. Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst leerkrachten groepen 7 en 8
4. Inwerkmoment nieuwe leerkrachten en IB’ers

1. Reminder opgave ADIT:
In de nieuwsbrief van juni hebben jullie de gehele procedure voor de opgave van de ADIT gekregen.
Leerlingen kunnen uiterlijk 1 oktober (!) worden aangemeld. De nieuwsbrief en alle bijlages kan je
terugvinden op onze site; https://www.swvapeldoornpo.nl/de-klik

2. Procedure brede adviesgroep:
In bijlage vinden jullie de procedure en data voor het aanmelden van leerlingen in de Brede
Adviesgroep (BAG).

3. Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst leerkrachten groepen 7 en 8:
Jaarlijks organiseert stuurgroep De Klik een voorlichtingsbijeenkomst voor de leerkrachten van groep
7 en 8. Het doel hiervan is om allerlei informatie uit te wisselen om tot een goed schooladvies en een
soepele overgang naar het VO te komen. Dit jaar hebben we dit verdeeld over twee momenten; een
inwerkmoment voor nieuwe leerkrachten en een workshopmiddag met het thema ‘kansrijk
adviseren en onderadvisering’. Deze themamiddag is zowel interessant voor leerkrachten die al
langere tijd betrokken zijn bij het adviesproces als leerkrachten voor wie dit nieuw is.

Workshopmiddag ‘kansrijk adviseren en onderadvisering’:
Datum: 13 oktober 2021: 14.45-17:00
Locatie: Edison College, Waleweingaarde 103, 7329 BD Apeldoorn
Programma van de middag:
14.45: Ontvangst met koffie/thee
15:00-17:00: Inhoudelijk programma in parallelgroepen
Wat gaan we doen?
Het thema van de middag is ‘kansrijk adviseren en onderadvisering’.
Tijdens deze middag:
- Krijg je zicht op het ‘onderadviseren’ in Apeldoorn van PO naar VO.
- Krijg je handvatten hoe je zelf zicht krijgt op waar oud leerlingen van jouw school in het VO
zijn terechtgekomen Denk je na over welke kenmerken van leerlingen je bewust én
onbewust meeneemt in jouw advisering en wissel je hierover met collega’s (PO en VO) van
gedachten.

-

Krijg je informatie van VO collega’s over leerlingen die opstromen in het VO.
Krijg je de gelegenheid om met collega’s (PO en VO) leerlingen te bespreken die dit jaar een
schooladvies krijgen.
De workshopmiddag heeft een interactief karakter. Dit doen we door uitwisseling tussen collega’s
aan de hand van opdrachten. Na een korte inloop met koffie zullen we zo snel mogelijk in
verschillende groepen uiteen gaan. In deze groepen blijven we vervolgens de gehele middag, zodat
we niet te veel verschillende mensen ‘mixen’. Ondanks dat de 1,5 m afstand niet meer verplicht lijkt
te zijn, organiseren we deze bijeenkomst zo dat afstand houden mogelijk blijft. Dit doen we om de
middag zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Daarom is het heel belangrijk dat we weten
hoeveel mensen we kunnen verwachten. Je kunt je daarom voor deze middag opgeven t/m 3
oktober. Aanmeldingen die daarna komen, kunnen we helaas niet meer aannemen. Het is ook niet
mogelijk om op de dag zelf te komen zonder dat je je hebt aangemeld. Je kunt je opgeven middels
het invullen van deze link:
Opgaves 13 oktober kansrijk adviseren en onderadvisering
Heb je je opgegeven, dan ontvang je in de week voor de middag nog een mail met de laatste details.
Dan hebben we ook meer zicht op de dan geldende maatregelen. We kijken ernaar uit je te zien!

4. Inwerkmoment nieuwe leerkrachten groepen 7 en 8 en IB’ers:

Inwerkmoment nieuwe leerkrachten en IB’ers:
Datum: 14 oktober 16:00-17:00
Locatie: online via Teams
Wat gaan we doen?
Dit inwerkmoment is voor leerkrachten van de groepen 7 en 8 die voor het eerst in deze jaargroep
werken en nog niet op de hoogte zijn van de procedures/afspraken in Apeldoorn. Ook nieuwe IB’ers
die meer willen weten hierover zijn van harte welkom.
Tijdens deze middag:
- Doe je kennis op van de stappen (procedureel en administratief) voor de advisering van PO
naar VO in Apeldoorn.
- Doe je kennis op over de gebruikte formulieren.
- Leer je hoe de digitale overdracht gaat.
- Krijg je de gelegenheid vragen te stellen hierover.
Het inwerkmoment is vooral bedoeld om informatie over te dragen en zal dus online plaatsvinden. Je
kunt je voor dit inwerkmoment opgeven t/m dinsdag 12 oktober. Je krijgt dan een link naar de
Teams-vergadering gemaild. Je kunt je opgeven middels het invullen van deze link:
Opgaves inwerkmoment 14 oktober
We hopen nieuwe leerkrachten op deze manier te ondersteunen bij het adviseren!
Met vriendelijke groet,
Stuurgroep de Klik
Bijlage: Informatiebrief BAG

