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Passend Onderwijs

schooljaar 2021 - 2022 | lezingen en themasessies
voor leerkrachten van het regulier Primair Onderwijs, SBO en SO in de gemeente Apeldoorn
– zien en gezien worden –

Op een positieve manier Passend Onderwijs onder de aandacht brengen bij leerkrachten die hier
dagelijks vorm en inhoud aan geven: dat is het doel van deze inspirerende bijeenkomsten.
Professionals uit het veld laten je een b(l)oeiende wereld zien. Nieuwe inzichten, praktische tips en veel
voorbeelden zorgen ervoor dat kinderen meer zien en gezien worden. Je groeit en kijkt zelf ook anders
naar de kinderen in jouw klas. Sterker nog: je ziet meer. Veel plezier en inspiratie gewenst en
u begrijpt het: wij zien u graag bij één of meer van de sessies.

www.swvapeldoornpo.nl
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Programma

schooljaar 2021 - 2022 | lezingen en themasessies
Klaar voor de start(er)
Naomi Smits

(foto: doriekefotografie)

In het onderwijs komt er (ook als startend leerkracht)
veel op je af. Hoe ga je om met die werkdruk en hoe
waarborg je de kwaliteit van jouw onderwijs? We
moeten terug naar de kern: lesgeven en goed ook.
Inclusief tips en anekdotes.

SEPTEMBER

22

Begaafdheid i.c.m.
perfectionisme en faalangst
Dick Verwij

‘Het kleuterjongetje’
Betsy van der Grift

OKTOBER
Kleuterjongetjes worden 3 à 4 maal zo vaak een
‘bespreekgeval’ dan meisjes: hun gedrag wordt vaker
als problematisch ervaren en hun taalontwikkeling
als ‘in achterstand’. Wat is de achtergrond van deze
problematisering en welke neurowetenschappelijke verklaringen
zijn ervoor deze signalering te vinden?
Opnieuw aangeb
oden

TOS in het kwadraat
Bernadette Sanders

9

‘Nieuwkomers’

6

Nieuwe lezing over TOS met aandacht voor het
signaleren van een taalontwikkelingsstoornis, TOS &
dyslexie en TOS & executieve functies..

FEBRUARI

Faalangst en perfectionisme zijn termen die negatief
klinken, maar het niet persé hoeven te zijn. Wat
is de link met begaafdheid? Wat kun je doen om
het te voorkomen en wat kun je doen om het
belemmerende gedrag te verminderen zodat plezier
in het leren weer kan gaan groeien?

Marianne Hop en
John de Jong

MAART
De bevolking van Nederland wordt steeds diverser en
daarmee het onderwijs ook. Migratie speelt daarin
een belangrijke rol. Maar over welke leerlingen en
ouders hebben we het dan? En wat is van belang om
te weten wat zij hebben meegemaakt en over de impact van het
eigen migratieverhaal op de leerling?

23

JANUARI

12
Praktische themasessies

Lesgeven aan begaafde kinderen

‘Prikkelverwerking’

Deze themasessie sluit aan op de lezing van Dick
Verwij over perfectionisme. Het is fijn en nuttig
als je deze lezing gevolgd hebt, maar het is
geen voorwaarde. We gaan dieper in op wat het
lesgeven aan begaafde kinderen inhoudt, omdat
perfectionisme, uitdagend gedrag, onderpresteren
en motivatieproblemen op de loer liggen. Je
krijgt inzichten en komt samen tot praktische
vervolgstappen, waarmee je de volgende dag aan de
slag kunt. Begeleiden van deze kinderen hoeft niet
veel tijd te kosten, als je weet waar de finesses zitten.

De prikkelverwerking, ook wel
sensorische informatieverwerking
verloopt bij ieder kind anders.
Je zult deze verschillen vast ook
herkennen bij jezelf en anderen.
De één vindt het bijvoorbeeld
prettig om te werken met achtergrondmuziek en beweegt daarbij
veel, terwijl een ander juist liever
rustig in volledige stilte werkt.

Anna-Paulien
van Dijk en
Marielle Mooij

9 maart 2022

Dennis Arnold

13 april 2022

Opnieuw aangeb
oden

Rijke ruimte:
instappen en aanhaken!
Jonge kinderen leren door te
bewegen en te handelen. Zij
verdienen een rijke ruimte. Welke
ruimte heb je daarvoor zelf nodig
als leerkracht? En hoe creëer je
samen met kinderen een rijke
speelleeromgeving waarvan elk
kind profiteert?

Ellen de Haan

18 mei 2022

Anders leren

oden
Opnieuw aangeb

Heb jij ook kinderen in de klas
waarbij automatiseren en het
leren niet vanzelf gaan? Kinderen
die soms lijken weg te dromen
of niet altijd tot opstarten van
hun werk komen? Kinderen die
moeite hebben met plannen en
organiseren? Grote kans dat zij
‘anders leren’.

Lize Lore
Cramer

15 juni 2022

Meld je via de website aan voor de lezingen en themasessies waar jij bij wilt zijn. De bijeenkomsten zijn voor jou kosteloos.
Meer informatie vind je op www.swvapeldoornpo.nl

