Directieleden, coördinatoren,
docenten ISK’s en vervolgscholen,
andere betrokkenen bij het
nieuwkomersonderwijs VO

STUDIEDAG LOWAN-vo
MAANDAG 7 november 2022

--------► ONLINE INSCHRIJVEN VOOR 10 OKTOBER 2022
Beste collega's,
Op maandag 7 november 2022 organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle
betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO.
We starten om 10.00 uur met een plenair gedeelte en aansluitend de eerste
workshopronde. Na de lunch volgen er nog 2 workshoprondes.
De studiedag vindt plaats in de Reehorst te Ede.
We vragen een bijdrage van € 100,- p.p. excl. btw, restitutie is niet mogelijk.
De lunch, garderobe en parkeren zijn inbegrepen. Parkeergelegenheid is er voldoende, de
locatie ligt ook dicht bij het station.
Workshops
In een aparte bijlage tref je een aanbod en beschrijving aan van 38 workshops waarbij we
hopen dat we tegemoet komen aan ieders interesse/werkgebied. Wellicht kunnen
workshops wat minder interactief zijn vanwege belangstelling en/of de ruimte. Graag begrip
hiervoor. De belangstelling bij inschrijving bepaalt welke workshops door kunnen gaan, kies
daarom 5 workshops in volgorde van interesse.
Directiebijeenkomst
In de eerste ronde na het plenaire gedeelte zal er ook een directiebijeenkomst zijn.
Deelnemers kunnen zelf van tevoren punten aandragen maar zullen hiertoe per mail ook
uitgenodigd worden.
Op de agenda in ieder geval:
▪ Onderwijs aan Oekraïense leerlingen
▪ NPO budgetten nieuwkomers zijn betaald aan de scholen in juni 2022, welke plannen zijn
er?
▪ Expertisedeling ISK-regulier onderwijs
▪ Inspiratievoorbeelden zorg en ondersteuning in ISK
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Deze bijeenkomst staat bij de online-aanmelding alleen bij keuze 1 (nummer 1) in het
overzicht van workshops vermeld.

--------► ONLINE INSCHRIJVEN VOOR 10 OKTOBER 2022
Wil je deelnemen aan deze dag, dan verzoeken wij je vriendelijk online het
inschrijfformulier in te vullen. Doe dit voor 10 oktober a.s.
Lees de informatie op de 1e pagina van het workshopaanbod! Informeer van tevoren ook
naar welk mailadres de factuur gestuurd kan worden.
Je ontvangt meteen een bevestigingsmail als de inschrijving gelukt is. Krijg je deze mail niet,
dan is je inschrijving niet in goede orde ontvangen! Kijk wel in de spam of ongewenste mail
(onze automatisch gegenereerde mail kan daarin terechtkomen…).
De eerste 350 deelnemers worden voor het plenaire gedeelte in de zaal geplaatst waar alles
live te volgen is, de latere inschrijvingen komen in een zaal met video-verbinding.
Begin november ontvang je een mail die toegang geeft tot de studiedag. Vergeet niet om
deze mail die dag mee te nemen (digitaal of op papier)!
De workshopindeling staat vermeld in de mail die je van ons krijgt.
Een inschrijving kun je niet annuleren, over exceptionele uitzonderingen kun je
communiceren met LOWAN-vo.
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PROGRAMMA STUDIEDAG LOWAN-vo 2022
9.00 - 9.45 uur

ONTVANGST

10.00 - 11.10 uur PLENAIR

NPO en nieuwkomers

Kort vertellen we over het extra budget specifiek
voor nieuwkomers en in juni 2022 aan de scholen
betaald. In de directiebijeenkomst nemen we dit
verder mee.

Folkert Kuiken, emeritus hoogleraar NT2 en
meertaligheid

In de ISK worden nieuwkomers in gemiddeld twee jaar
voorbereid op het reguliere onderwijs. Gelet op de
diversiteit van de deelnemende populatie is dat zowel
voor leerlingen als docenten een enorme prestatie.
Maar het taalverwervingsproces is dan nog (lang) niet
afgelopen. In deze bijdrage staat daarom ook de vraag
centraal wat leerlingen daarna staat te wachten en hoe
hun taalontwikkeling verder gestimuleerd kan en moet
worden.

LOWAN-vo community

Guusje Nagels
community manager

Het online platform van LOWAN-vo is een jaar
geleden gestart. Dé plek voor informatie over het
nieuwkomersonderwijs, om inspiratie op te doen
en jouw kennis te delen. Wat gebeurt hier nu,
welke groepen zijn er, loopt het een beetje? Heb jij
er eigenlijk wat te zoeken?

Common Frames filmproject ISK’s

Hemmo Bruinenberg

Talentvolle nieuwkomers uit heel Nederland
hebben hun eigen korte films gemaakt rondom het
thema ‘vrijheid’. Meer dan 750 jongeren op ISK’s
maakten tijdens het project Ithaka Filmt van
Common Frames hun eigen films. Een film, die op
landelijk filmfestival te zien was, wordt vertoond.
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DIRECTIEBIJEENKOMST EN WORKSHOPS
11.30 - 12.30 uur 1e WORKSHOPRONDE en DIRECTIEBIJEENKOMST
LUNCH
13.30 - 14.30 uur 2e WORKSHOPRONDE
14.40 - 15.40 uur 3e WORKSHOPRONDE
Zie hiervoor het aanbod van de workshops met de beschrijvingen.

INFORMATIEMARKT
9.15 - 16.30 uur INFORMATIE- EN MATERIALENMARKT
Organisaties en uitgeverijen presenteren zich op de informatiemarkt.

MEER INFORMATIE
Heb je vragen over de studiedag, neem dan contact op met ondergetekende.
We begroeten je graag op maandag 7 november.

Vriendelijke groeten, namens LOWAN-vo,
Hariëtte Boerboom

Uitnodiging en programma studiedag LOWAN-vo 7 november 2022

4

