Bijeenkomst

voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Voor wie:

leerkrachten groep 8 en intern begeleiders basisonderwijs

Wanneer: dinsdag 28 september 2021
Tijd:

15.30u tot 17.45u

Waar:

digitaal via Teams

Programma:
15.30u - Welkom
15.35u - Presentatie De Overstap 2022
16.00u - MDO-O route hb-leerlingen
16.15u - School ‘s Cool
16.35u - De Weekendacademie
16.55u - Waardevol onderwijsaanbod uitstroom praktijkonderwijs
17.20u - Vaardig naar het voortgezet onderwijs
17.45u - Einde

Toelichting programma:
• Presentatie De Overstap 2022
Aandachtspunten, wijzigingen in de procedures rondom de overstap van po naar vo voor leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte.
Door Marije de Wit (swv vo ZK)
• MDO-O route voor hb-leerlingen
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er de afgelopen jaren veel aandacht is voor
onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen, zowel binnen het PO als het VO. We
hebben gemerkt dat een goede overdracht van (hoog)begaafde leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte essentieel is voor een goede ontwikkeling in het VO. Om deze
overstap te versterken, is er een aanvulling van 'HB-specifieke' vragen in het MDO-O formulier
gemaakt. Dit jaar starten we een pilot met dit formulier. We hopen hiermee de
ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen nog beter in beeld te krijgen, zodat de VO-scholen hun
aanbod daar zo goed mogelijk op kunnen aansluiten.
Door Marije van der Vlugt (swv vo ZK), Maria Zaal (swv po)
• Waardevol onderwijsaanbod uitstroom praktijkonderwijs
Wanneer een leerling gaat uitstromen naar praktijkonderwijs, volgt de leerling vaak een eigen
programma op het basisonderwijs. Hoe kan je dit onderwijsaanbod zo inrichten dat het betekenisvol
concreet en praktijkgericht onderwijs wordt, wat past binnen het basisonderwijs? Wat bied je de
leerling en ouders aan, zodat de overgang naar het praktijkonderwijs zo soepel mogelijk verloopt? Hoe
kun je als leerkracht de leerling ondersteunen, uitdagen en aansluiten bij de onderwijsbehoeften?
Door Tetske Dammers (Adviseur passend onderwijs Expertisecentrum Orion)
• Vaardig naar het voortgezet onderwijs
In deze presentatie word je geïnformeerd over het hulpmiddel 'de schoolse vaardigheden in kaart',
beschikbaar in De Overstap. Het format beschrijft vaardigheden die je nodig hebt op de middelbare
school. In voorbereiding op de overstap van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeften en het
MDO kan deze vaardighedenlijst worden gebruikt om met ouders en leerling de ondersteuningsvraag
te formuleren. Tevens wordt uitgelegd hoe je met deze vaardigheidslijst ook doelgericht kunt werken
met groep 7 & 8 leerlingen (en hun ouders) aan het ontwikkelen van vaardigheden voor het VO.
Door Inge Verstraete (auteur Handboek Leren Leren, consulent swv vo ZK)
• School ‘s cool
School ‘s cool is een thuismentorprogramma voor leerlingen die om uiteenlopende redenen tijdens de
overgang van groep 8 naar de brugklas extra ondersteuning kunnen gebruiken. Doel is het voorkomen
van voortijdig schooluitval door een goede start in het voortgezet onderwijs, een doorlopende
schoolcarrière en meer kans op betere leerresultaten voor de leerling.
Door Inge Cornelisse-Elsinga (projectleider School’s cool IJmond)
• De Weekendacademie
De Weekendacademie (De Grote Oversteek) is afgelopen jaar in de media geweest in de serie Klassen
van de NPO. Zij bieden een divers aanbod voor leerlingen die de overstap van po naar vo maken.
Uitgangspunt is dat ieder kind talent heeft en een rolmodel verdient.
Door Asma Azougagh (stadscoördinator de Weekendacademie Haarlem) en Sharon Baljet
(projectcoördinator)

Aanmelden → Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door de link in de
begeleidende mail te beantwoorden en je naam, school en functie door te
geven.

