Notulen Nieuwkomers in Noord
Datum: dinsdag 17 april
Cbs de Lichtbaak, Assen
Aanwezig: PO de Feniks, Heerdstee, cbs de Lichtbaak, obs Gieten, Hesselanden/ECA,
Interschool, odbs ’t Kienholt/afdeling Kienderwijs, Oosterschool
Afwezig met kennisgeving;
Cbs de Weidebloem, Hardenberg/Aalden, Musselkanaal
N.a.v. notulen:
• ECA, heeft routeboekje m.b.t. IOP die gebruikt wordt bij warme overdracht naar
reguliere scholen
•

Zorgpas en tolk Lifeworld, bedoeld om via COA tolk in te schakelen bij b.v. medische
zaken maar ook te gebruiken voor “moeilijke” oudergesprekken

•

Tolkvertaalcentrum moet voor worden betaald, in Emmen gaat rekening naar bestuur,
heel verschillend bij besturen, Maja neem dit punt mee naar PO Raad/ LOWAN

•

Interschool had oriënterend bezoek m.b.t. inschrijvingen, inschrijfformulieren waren in
grote getale afgekeurd m.b.t. telling en gewicht, echter na interventie teruggedraaid
Afspraak is om leerlingen 6 weken op vertrokken te zetten en bekostigd, na half jaar
uitschrijven

Pareltjes:
• CBS de Lichtbaak heeft een eigen ZAT(Zorg Advies Team) opgezet m.b.t. nieuwkomers,
deelnemers SMW, Yorneo, schoolarts en ib en directie
• Heerstee, overleg binnen de wijkteams omtrent zorg positief, via stichting Tussenspel,
spel en tekentherapie voor leerlingen, geen kosten aan verbonden, stichting Tussenspel
ontvang zelf subsidie
• Afdeling Kienderwijs, workshops wereldmuziek, ism regulier onderwijs, deelname aan
landelijke wedstrijd Meer muziek in de klas!, 31 mei theaterronde in Zutphen met
leerlingen beide scholen, nav ingezonden filmpje van muziekles
• Obs Gieten, eerste leerlingen ingestroomd in regulier, ib-ers hebben goed contact
• Oosterschool, volgt leerlingen die doorstromen naar gemeente Pekela, Oldambt en
Westerwolden dmv halfjaarlijkse Cito toetsen
• Hesselanden/ECA, Maja per 1 september nieuwe baan bij Cedin
Een student Master Education doet onderzoek naar SCOL, kan dit bij onze lln, meten we
wat we willen weten, uitkomst wordt uiteraard gedeeld
• Interschool, koor van de school treedt op tijdens bevrijdingsfestival in Assen wordt
uitgezonden op tv om 16.55 uur!
• Feiko Clockschool, krijgt juni inspectiebezoek
• AZC Assen, 116 lln, stagnatie in de doorvoer, leerkrachten van mindere kwaliteit binnen
Studenten van Stenden willen afstuderen op NT2
Op 27 maart inspectiebezoek gehad een verificatieonderzoek, eerste instantie bij bestuur
geweest nav daarvan een aantal scholen bezocht

LOF aanvraag, wederom afgewezen, CED groep met name Maaike Dalhuizen is echter bezig om
een methode te ontwikkelen waarbij LOGO 3000, Zien is Snappen en HZS zijn samen worden
gevoegd.
-

DrieDeeplus, ib-ers kunnen altijd contact zoeken met Werner of Albert, om aanpassingen
te doen zodat het zo gebruiksvriendelijk mogelijk is
Interschool, Rosie Meems krijgt daar de dagelijkse leiding
Burgerschap; Hoogleraar Pieter van de Ploeg is is.m. Lowan
een notitie aan het schrijven m.b.t. burgerschap specifiek voor onze doelgroep
nieuwkomers
wij geven aan dat burgerschap verweven zit in al het aanbod dat een specifieke methode
op dit gebied niet wenselijk is

Volgende vergadering; dinsdag 26 juni,
Odbs ’t Kienholt/ Kienderwijs Hoogeveen (tevens verwenochtend leerlingenraad m.m.v.
studenten schoonheidsspecialiste Alfa Collega).

