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Hier de derde nieuwsbrief van SENtrum.
Deze nieuwsbrief is een korte nieuwsbrief vanuit SENtrum.
In juni zullen we nogmaals een nieuwsbrief uitbrengen.

Stuurgroep SENtrum

Veel leesplezier!

sentrum@SPOW.nl

De stuurgroep SENtrum

In regio’s
Vorige maand hebben we een mooie netwerkbijeenkomst gehad waarin we
in regio’s elkaar beter hebben leren kennen. Binnen deze regio-netwerken
onderzoeken scholen gedeelde ondersteuningsbehoeften en formuleren ze
gezamenlijke ondersteuningsvragen. Een ondersteuningsvraag wordt
uitgevoerd door minstens twee partijen uit een markt van experts. De regio’s
krijgen de beschikking over een innovatiebudget.
Het geeft unieke kansen om op deze manier met elkaar en van elkaar te
leren.
De vijf regio’s zijn:
1. ’s-Gravenzande, Hoek van Holland, Heenweg
(Anne van Gils en Matilde van Dalen)
2. Naaldwijk, Honselersdijk
(Annelies Leechburch Auwers en Arja Durieux)
3. Maasdijk, Maasland, De Lier, Delft
(Marianne van Helden en Ellen Looijen)
4. Monster, Poeldijk
(Ellen Looijen en Matilde van Dalen)
5. Wateringen, Kwintsheul
(Janneke Geluk en Gerda Hoogendam)
Tijdens de komende netwerkdag zullen we antwoord geven op de meeste
gestelde vragen die leven rondom het innovatiearrangement.
In elke regio zullen twee stuurgroepleden aansluiten. Ze zullen het proces
bewaken en elkaar op de hoogte houden wat er speelt in de regio’s. Het
initiatief zal komen te liggen bij de regio.
Verschillende regio’s zijn al bijeen gekomen of hebben (bijna) een datum
geprikt. Mocht je als IB-er niet aan kunnen sluiten, stuur dan een andere
collega. Het is belangrijk dat er iemand van jouw school aansluit!

* Gerda Hoogendam (SO3)
* Janneke Geluk (WSKO)
* Ellen Looijen (PCPOW)
* Marianne van Helden (SOOW)
*Anne van Gils (SO3)
* Lena Klein Hofmeijer (SPOW)
* Arja Durieux (EWMM)
* Annelies Leechburch Auwers (SO4)
* Matilde van Dalen (SBO)

Op zoek naar …..
In de markt van experts zijn we op zoek naar experts.
Heb jij een bepaalde expertise die je graag zou willen inzetten voor
de professionalisering en kwaliteitsverbetering van leerkrachten.
Heb jij tijd of kun jij extra tijd vrijmaken in samenspraak met jouw
directeur… dan zijn wij op zoek naar jou!
Meld je dan aan via: sentrum@spow.nl

Oeps….foutje
EXPERTISE-TEAM
In de vorige nieuwsbrief is er per ongeluk een
vergissing gemaakt m.b.t. een datum.
Het expertise-team komt op dinsdag 21 mei
bijeen op de Herman Broerenschool in
Naaldwijk.
De laatste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag
18 juni om 9.00 uur op de Diamant, locatie
Hoge Woerd.
Heb je een leerling waar je over twijfelt, zoek je
de best passende onderwijsplek voor deze
leerling?
Twijfel niet en breng de casus in…
Meer informatie: expertiseteam@sentrum.nl
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