PIONIEREN IN HET NIEUWKOMERSONDERWIJS #1
Bruggebouw Emmen, 13 juni 2018, 14:00 - 16:30 uur
Hoe kunnen we in de regio Emmen zo goed mogelijk onderwijs geven aan
nieuwkomersleerlingen en andere leerlingen met een taalachterstand? Hoe kunnen
leerkrachten, ib-ers en andere belanghebbenden optimaal samen werken en samen
leren? Daar gaat het over op 13 juni. Kom ook!

In en rondom Emmen is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met het
lesgeven aan nieuwkomersleerlingen. Nieuwkomersonderwijs is een veld dat constant
verandert en ontwikkelt. Hoe kunnen we die kennis beter met elkaar delen? Hoe kunnen
we het nieuwkomersonderwijs verbeteren? En wat kan het reguliere onderwijs nog leren
nu nieuwkomersleerlingen steeds vaker in reguliere klassen terecht komen?
De komende maanden zijn LOWAN en Kennisland actief om een lerend netwerk op te
zetten rondom de vragen die spelen in het nieuwkomersonderwijs. We doen dit samen met
de makers van De kinderen van juf Kiet, een documentaire die goed laat zien wat er mooi
en moeilijk is aan nieuwkomersonderwijs.

Programma
Op 13 juni starten we met de eerste bijeenkomst. Volgend jaar zijn er nog drie
bijeenkomsten. In totaal gaan we dus in vier bijeenkomsten aan de slag om samen urgente
vraagstukken aan te pakken en een blijvend, lerend netwerk te vormen. Aan de orde
komen onder andere:
● Fragmenten uit De kinderen van juf Kiet als gespreksstarter.
● Wat is er nodig om het leerproces van nieuwkomersleerlingen te laten versnellen?
● Wat hebben kinderen nodig om (goed) te kunnen leren?
● Hoe kunnen de lessen uit nieuwkomersonderwijs vertaald worden naar regulier
onderwijs en vice versa? En dan met name op het gebied van taalonderwijs.
● Hoe kunnen we blijvend van elkaar leren en beter met elkaar samenwerken?
Je aanwezigheid op 13 juni wordt zeer op prijs gesteld. We willen graag alle perspectieven
aan tafel om zo samen te bepalen waar dit netwerk over moet gaan: nieuwe leerkrachten,
ib-ers, ervaren leerkrachten, leerkrachten uit regulier onderwijs. Hopelijk zien we je dan!

Locatie
Bruggebouw Gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen

Aanmelden
Aanmelden kan tot 20 mei door een mailtje te sturen naar Dennis van den Berg, db@kl.nl.

Pioniers in Nieuwkomersonderwijs is ontwikkeld door Kennisland in samenwerking met
Lataster Films en LOWAN. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.
We werken momenteel met Nieuwkomers in Noord (regio Emmen) en Nieuwkomers in
Gelderland/Overijssel.

