PIONIEREN IN HET NIEUWKOMERSONDERWIJS:
NOORD-NEDERLAND
8 mei, 14:00 - 16:30 - Assen

Hoe kunnen we in de regio Noord-Nederland zo goed mogelijk onderwijs geven aan
nieuwkomersleerlingen? Hoe kunnen leerkrachten, ib-ers en andere betrokkenen
optimaal samen werken en samen leren? Daar gaat Pionieren in het
nieuwkomersonderwijs over.
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.
Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst van Pionieren in het nieuwkomersonderwijs
op 8 mei. De vorige bijeenkomst hebben we belangrijke en/of urgente vraagstukken uit de
dagelijkse praktijk uitgewisseld, en elkaar op weg geholpen aan de hand van eigen kennis,
ervaring en expertise. Op 8 mei willen we de thema’s vertalen naar concrete stappen: wat
is jouw rol binnen het nieuwkomersonderwijs? Denk alvast na over een kleine interventie:
wat zou jij willen uitproberen/veranderen/vernieuwen in jouw dagelijkse praktijk? Ook
blikken we vooruit op het nieuwe schooljaar: hoe kunnen we een netwerk opzetten waarin
we samen blijven werken en leren, en hoe moeten we dat dan inrichten?
Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de vierde bijeenkomst te beginnen, vragen we jullie uiterlijk 22
april een korte (5 minuten) vragenlijst in te vullen. Dit helpt ons te inventariseren wat er de
afgelopen periode is gebeurd in jullie onderwijs en op jullie school.
Praktisch
Locatie: Kloosterveste, Vesteplein 5, 9408 ME ASSEN
Datum en tijd: 8 mei 2019, 14:00 - 16:30 uur
Aanmelden kan via de website van LOWAN, we sturen je binnenkort de aanmeldlink.

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 en Nieuwkomers in
Gelderland/Overijssel.

