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Nieuwsbrief SWV  Passend Onderwijs Apeldoorn 
PO 
september 2021 

 

special over tools en tijd voor kindgesprekken 

 

Themasessie 1: algemene informatie 
over kindgesprekken voeren voor 
schoolteams 
Iedere school kan zelf bepalen wanneer er 

met het team in een 

teamvergadering/studiedag naar de digitale 

versie wordt gekeken. 

Themasessie 1 is gericht op algemeen 

welbevinden, groei en de basis van goede kind 

gesprekken. Wat je mag verwachten is een 

inspirerende sessie met diverse interviews en 

ervaringsverhalen. En uiteraard praktische 

tips, energizers en werkvormen rondom 

talent, zoals de 'secret friend' en de 

'talentenmuur'. Er is ook een voorbeeld van 

een kindgesprek te zien waarbij de technieken 

in beeld zijn gebracht. De sessie wordt 

afgesloten met een werk/oefen-opdracht die 

uit te voeren is binnen de eigen tijd en 

planning van de leerkrachten en teams.  

 

 

 

Interactie met collega's/teamleden is wel van 

belang bij het volgen van deze digitale sessie. 

In de begeleidende mail (die de school 

ontvangt wanneer de code wordt 

toegestuurd) worden hier suggesties voor 

gegeven. Ook wordt de opbouw van de 

themasessie en de inhoud beschreven. 

 

Aanmelden: 

Aanmelden kan door de intern begeleider/ 

directeur of locatieleider via 

info@swvapeldoornpo.nl.  

De school krijgt dan een code om digitaal om 

via www.proeftuintjes.nl naar de themasessie 

1 op eigen tijd met het team te gaan kijken. 

Tevens krijgt iedere school dan nog 2 keer 

Megazin over de proeftuintjes en voor iedere 

groep een High five kaart. 

Nadat het team heeft gekeken volgt er op een 

later tijdstip een reflectieoverleg met de 

Tools en tijd voor het voeren van kindgesprekken 
Tijd/middelen voor formatie: 

Iedere school heeft in het schooljaar 2020-2021 formatie gekregen om kindgesprekken te voeren. 

Scholen die de formatie nog niet hebben ingezet kunnen dat in overleg met hun bestuur ook nog 

inzetten in het schooljaar 2021-2022! 

 

Tools: 

In het kader van deskundigheidsbevordering heeft het SWV Tools beschikbaar gesteld. 

De algemene themasessie 1 een kindgesprek voeren(theorie en vaardigheden) en de 3 workshops 

kindgesprekken voeren met het jonge kind, het meertalige kind en het begaafde kind. 

In de onderstaande tekst wordt uitgelegd hoe je je als schoolteam of als individu kunt 

aanmelden. 

mailto:info@swvapeldoornpo.nl
http://www.proeftuintjes.nl/
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school door Annemieke Mol Lous of Ilona 

Lutgendorff. 

Digitale workshop in gesprek met 
het (hoog)begaafde kind 
Veel teams hadden zich aangemeld voor deze 

workshop en 4 teams is het ook al gelukt deze 

workshop met elkaar te kijken. Zij hebben stil 

gestaan bij de vraag wat het gesprek met een 

(hoog)begaafd kind anders maakt dan een 

gesprek met een ander kind. Is er wel verschil? 

Zo ja, waar zit hem dat dan in? Naast een 

stukje theorie hierover zie je ook een filmpje 

van een echt gesprek. En je krijgt 

gesprekskaartjes toegestuurd, welke je in je 

eigen klas kunt inzetten. 

Op deze workshop volgt een terugblik van een 

uur onder begeleiding van Marielle Mooij en 

Anna-Paulien van Dijk , waarin we jouw groei 

en kracht naar boven halen. 

Nieuwe aanmeldingen kunnen naar:  

Marielle Mooij: mmooij@swvapeldoornpo.nl. 

 

(In schooljaar 2021-2022 staat er een nieuwe 

lezing en een themasessie op de kalender over 

thema’s gerelateerd aan (hoog)begaafdheid, 

deze hebben inhoudelijk zo weinig mogelijk 

overlap met de opgenomen workshop.) 

Digitale workshop in gesprek met 
het meertalige kind 
Welke attitude, kennis en vaardigheden zijn 
nodig om dit gesprek goed te kunnen voeren? 
Wat is er anders? Wat is hetzelfde? En wat 
kun je inzetten? Er worden concrete tips 
gegeven en je gaat samen met je collega’s in 
gesprek. Zo word je geïnspireerd om in je 
eigen praktijk met kinderen in gesprek te 
gaan.  
Hoe werkt het?  
Mariëlle en Mariëtte nemen contact op met 
de intern begeleiders van de scholen of van de 
individuele leerkrachten die zich hebben 
opgegeven voor één van deze workshops.  
Kijk met (een deel van) je team 
De intern begeleider bepaalt de datum 
waarop de workshop gevolgd wordt en 

beantwoordt de mail van Mariëlle of Mariëtte. 
Dan krijg je de code en de benodigde 
informatie toegestuurd. We spreken ook een 
digitale terugblik met het team af, ongeveer 6 
weken na het volgen van de workshop, in 
Teams.  
Kijk individueel of met een collega 
Wanneer iemand uit jouw team zich heeft 
opgegeven benaderen we ook de intern 
begeleider met het verzoek de mail door te 
sturen naar de collega die zich heeft 
opgegeven voor de workshop. De 
communicatie verloopt vanaf dat moment 
met de betreffende deelnemer.  
 
Nieuwe aanmeldingen kunnen naar:  
Mariëtte Waarts:  
mwaarts@swvapeldoornpo.nl  

Workshop jonge kind 
Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten, 
onderwijsassistenten en pedagogisch 
medewerkers die werken met kinderen in de 
onderbouw (groep 1-2).  
 
Waar worden kinderen blij van? Hoe werk je 
aan veerkracht? Hoe kom je achter de 
talenten van kinderen? Hoe kun je gedrag 
ombuigen door het oplossingsgerichte 
gesprek? Aan de hand van een stukje theorie, 
maar ook vooral veel praktijkvoorbeelden en 
tools nemen we je mee in de wereld van de 
positieve psychologie.   
 
Omdat er tijdens deze workshop veel ruimte is 
voor interactie, en het bekijken van 
materialen en voorbeelden, wordt deze 
workshop fysiek geven. Juul van der Ziel of 
Laura Wezenberg zullen de komende tijd 
contact opnemen met de scholen die zich 
opgegeven hebben om af te stemmen wat 
mogelijk is.  
 
Heb je vragen over deze workshop, neem dan 
contact op met  
Laura Wezenberg: 
lwezenberg@swvapeldoornpo.nl 
Juul van der Ziel: 
jziel@pcboapeldoorn.nl 

mailto:mmooij@swvapeldoornpo.nl
mailto:mwaarts@swvapeldoornpo.nl
mailto:lwezenberg@swvapeldoornpo.nl
mailto:jziel@pcboapeldoorn.nl
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Lezingen & themasessies 
Naast het project Kindgesprekken biedt het SWV ook dit schooljaar weer een veelzijdig en 

inspirerend aanbod van lezingen en themasessies. 

De lezingen en themasessies zijn specifiek voor leerkrachten uit het regulier Primair Onderwijs, SBO 

en SO in de gemeente Apeldoorn. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

De lezingen  van 22 september en van 6 oktober worden live gehouden op het Veluws College 

Mheenpark. De sessies zijn op woensdagmiddagen van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.swvapeldoornpo.nl/lezingen  

 

Op de website van het SWV staan ook een themasessie executieve functies en een themasessie 

leerlijnen. Iedereen die belangstelling heeft kan dit op een zelfgekozen tijd bekijken. 

Je hoeft je voor deze themasessies niet aan te melden, je logt in via onderstaande codes: 

 

Themasessie ‘Executieve functies’ 

Gebruikersnaam = Lezing2 

Wachtwoord = Exfuncties 

Unlock video= ExecutievefuncSWVAP 

 

 

Themasessie ‘De leerlijn eigen maken’ 

Gebruikersnaam = Leerlijn 

Wachtwoord = Leerlijn1 

Unlock video= LeerlijnSWVAP 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van Passend Onderwijs Apeldoorn PO,  

  

Anja Baars, directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.swvapeldoornpo.nl/lezingen

