REGIO FRIESLAND & FLEVOLAND
!
!

Uitnodiging 28 november 2018
bijeenkomst voor teams, ib en directie
14.00 – 17.15 uur
De Wissel, Luttelgeest
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Locatie:
AZS De Wissel, Oosterringweg 41b, Luttelgeest. 0527 202006
Tijd:
Inloop 13.45 uur
Start 14.00 uur
Einde 17.00 uur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.00 uur

Opening

Sandra van der Tempel

14.15 uur

Workshopronde 1

15.00 uur

Workshopronde 2

15.45 uur

Pauze

16.00 uur

Workshopronde 3

16.45 uur

Afsluiting met hapje en drankje

Onderwerpen workshops:
1. Logo3000/Wereld vol woorden door Ank Stekelenburg:
Vanaf het nieuwe schooljaar is Een Wereld vol Woorden beschikbaar!
In Een Wereld vol woorden wordt de basiswoordenschat van LOGO3000
geïntegreerd aangeboden. In deze workshops krijg je informatie over zowel de
thematische aanpak van een Wereld vol woorden als ook over LOGO3000.
2. Woordenschat vergroten tijdens het programmeren van de Beebot/
Bluebot door Miranda Wedekind:
Tijdens deze workshop laat ik je zien hoe je met de Beebot of de Bluebot
woordenschat activiteiten kunt aanbieden, terwijl je tegelijkertijd bezig bent
met programmeren. De Beebot is een klein apparaatje in de vorm van een bij,
die je met de knoppen op zijn rug programmeert om een bepaalde route te
rijden. De Bluebot is zijn stoere broertje en is goed bij oudere leerlingen te
gebruiken.

3. Leerlingen digitaal laten oefenen met (eigen) woordenlijsten en taal
door Wim de Boer:
Bloomwise wordt door NT2 scholen ingezet op verschillende manieren.
Bijvoorbeeldvoor het extra oefenen met woorden van eigen thema’s of die van
Prisma. Maar ook met digitaal thematisch lesmateriaal waar betekenisvol
aanbod van woordenschat, grammatica en pragmatiek geoefend wordt. Kijk
hoe scholen er mee werken en mogelijk biedt Bloomwise ook een oplossing
voor jullie vraagstuk(ken).
4. Verhalen bouwen met Lego Education door Jelle de Jong:
Communicatie is belangrijk, maar hoe vertel je jouw verhaal? Hoe maak je
jouw ideeën en bedoelingen duidelijk? Welke woorden heb je daarvoor nodig?
Dat is precies waar Lego stenen je kunnen helpen. Lego Education richt zich
op de ontwikkeling van materialen om gezamenlijk leren te ondersteunen.
5. Bewegend leren door Jellien Aalderink:
Kinderen zijn 'vol in hun hoofd'. Druk soms of onrustig.Wat kun je daar in de
klas mee? Tijdens deze workshop krijg je tips en ideeën hoe je de kinderen
meer kunt laten bewegen tijdens je les, maar ook hoe je de kinderen beter
kunt laten concentreren. Hoe je hun 'aandacht spier' kunt trainen, zodat er
meer rust ontstaat in hun hoofd en tegelijkertijd in de klas.

6. Communicatie en samenwerking met nieuwkomerouders door Yteke
Hoekstra en Harriet Marseille:
Kinderen komen tekort wanneer er onvoldoende contact is tussen hun ouders
en school. In deze workshop verkennen we de uitdagingen en mogelijke
oplossingen om beter te communiceren en samen te werken met de ouders
van nieuwkomerkinderen. Ook zal worden ingegaan op de aanpak van
Schoolmaatjes ONS! (www.schoolmaatjesONS.nl) waarbij vrijwilligers als
bruggenbouwer tussen ouders en school functioneren.
7. Een school waar iedereen zich welkom voelt door Fleur Nollet en Maartje
Reitsma:
In een school met wekelijks nieuwe gezichten is het werken aan een groep
soms een hele uitdaging, laat staan een gemeenschap vormen met zijn allen.
In alle diversiteit, neemt iedereen ook zijn eigenheid mee. De normen en
waarden thuis verschillen nog wel eens met die van school. Wie is ‘wij’? Is er
ook een ‘zij’? We delen met elkaar die momenten waar uitdaging ophoudt en
de spanning begint. Wat doet dit met jou? Wat doe je dan? We gaan samen
delen, denken en doen!
8. Grappige en confronterende film over hoe welkom vluchtelingen zijn.
Na een korte inleiding middels een filmpje gaat de groep die deze workshop
kiest met elkaar in gesprek. Hoe doe jij dit in de klas? Welke vragen leven er?
Welke tip heeft iedereen? Kortom ontmoeten en uitwisselen zonder “expert”
aan tafel maar in gesprek met collega’s.

