voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Voor wie:

leerkrachten groep 8 en intern begeleiders basisonderwijs

Wanneer: dinsdag 27 september 2022
Tijd:

15.30u tot 17.45u

Waar:

praktijkschool De Schakel (Sterrenpad 2, 2023BV Haarlem)
Let op: Parkeren bij het Spaarne College
(Badmintonpad 15, 2023BT Haarlem)

Programma:
15.30u - inloop
15.45u – welkom door Yvonne Blijenburg (directeur De Schakel)
15.50u - presentatie De Overstap 2022
16.15u – regulier en speciaal praktijkonderwijs; overeenkomsten en verschillen
16.35u – het mdo-o; de samenwerking tussen leerling, ouders en basisschool
16.55u – Coornhert Lyceum; Daltononderwijs, een kennismaking
17.05u - Saga; een kennismaking
17.15u - Vragen en uitloop
17.30u - 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. (Marije de
Wit, swv vo ZK)
Regulier en speciaal praktijkonderwijs, overeenkomsten en verschillen: Praktijkonderwijs
wordt zowel binnen regulier als speciaal voortgezet onderwijs aangeboden. Wat zijn de
overeenkomsten en wat de verschillen? Welke jongeren maken gebruik van het aanbod?
Hoe verloopt de aanmelding? (praktijkschool De Schakel en vso Molenduin)
Het mdo-o, de samenwerking tussen leerling, ouders en basisschool: de betrokkenheid van
leerling en ouders bij het mdo en de samenwerking tussen de driehoek leerling, ouders en
school. (Marloes van der Klugt en Marieke Hamminga)
Saga; een kennismaking: Saga is binnen onze regio een nieuwe school. Saga biedt Agora
onderwijs. Tijdens deze voorlichting maak je kennis met Saga, hun onderwijsaanbod, de
ondersteuning die zij kunnen bieden en de aanmeldroute voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. (Henriëtte Albregts)
Coornhert Lyceum; Daltononderwijs, een kennismaking: Het Coornhert kennen we
allemaal, maar zij zijn met hun Dalton aanbod een nieuwe weg ingeslagen. Wat is er
veranderd en wat betekent dit voor hun aanbod, ondersteuning en de aanmelding? (Sonja
Siddré)

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.

