Programma PLG Leerkrachten
16 juni 2010

Doelstelling van deze PLG:
De leerkrachten toerusten om een zorgvuldige
overdracht van de leerlingen naar de nieuwe leerkracht
tot stand te brengen.
13.00 – 13.30 Inloop met koffie en thee

Omdat elk kind telt!
in Zuidoost

Geachte heer, mevrouw,
Wij nodigen u van harte uit voor de zesde en voor dit
schooljaar laatste bijeenkomst van de Professionele
Leergemeenschap voor leerkrachten, onderwijs- en
klassenassistenten op woensdag 16 juni aanstaande.
Net als vorige keer worden ook nu aparte bijeenkomsten
georganiseerd voor de leerkrachten van respectievelijk
onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De locatie van
deze bijeenkomsten maken wij a.s. dinsdag bekend aan
uw directie.
Graag tot volgende week!
Namens het projectteam
‘Omdat elk kind telt!’
Marijke van den Broek

Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost
Krimpertplein 30a
1104 PH Amsterdam
telefoon: (020) 600 13 41
secretariaat-ppozo@ppozo.nl
www.omdatelkkindteltinzuidoost.nl

13.30 – 16.15 1. Introductie en doelen
2. Kenmerken van een zorgvuldige
leerlingoverdracht: korte presentatie.
3. Handreikingen voor een succesvolle
aanpak van de leerlingoverdracht.
Tips, praktische instrumenten, goede
praktijkvoorbeelden.
4. Opstellen van een overdrachtsdocument voor uw eigen groep
leerlingen op basis van de
meegebrachte informatie*
16.15 – 16.30 Afsluiting

*Om de PLG voor uzelf zo zinvol mogelijk te maken,
verzoeken wij u het volgende mee te nemen:
Voor leerkrachten onder-, midden- en bovenbouw:
1. Van drie leerlingen de registratie van
methodegebonden toetsen van de laatste zes
weken;
2. Van dezelfde leerlingen een kopie van de toets
zoals deze is gemaakt door deze leerlingen;
3. Cito-leerlingvolggegevens van deze drie leerlingen
van het afgelopen jaar.
4. Een kopie van het eerste blok rekenonderwijs dat
de kinderen in het nieuwe schooljaar zullen krijgen;
5. Handleiding huidige rekenmethode;
6. Rekenmachine.
7. Brochure ‘Iedereen kan leren rekenen’. Niet (meer)
in bezit? U kunt dit document downloaden vanaf
www.omdatiederkindteltinzuidoost.nl, onder knop
‘Inspiratie’.
Voor leerkrachten onderbouw daarnaast:
1. Indien aanwezig: van drie leerlingen observatielijst
met uitslag Cito-toets ordenen (midden 2 en eind 2).

