Handelingsgericht werken: basis voor sterk rekenonderwijs

Inhoud
Het afgelopen schooljaar is tijdens de PLG Intern Begeleiders het belang van groepsplannen en het
gebruik van leerlinggegevens aan de orde gekomen. Dit schooljaar gaat starten met een masterclass
handelingsgericht werken, zodat de IB- en rekenspecialist-activiteiten rondom het vormgeven van
sterk rekenonderwijs het karakter kunnen krijgen van planmatig handelen. Handelingsgericht werken
voorziet in een heldere procedure voor het aanpakken van hulpvragen rondom de leerontwikkeling
van leerlingen. Hierbij wordt het beleid van de 1-zorgroute (samen onderwijs passend maken) aan de
orde gesteld. Hierdoor wordt u als deelnemer toegerust om de leerlingenzorg adequaat en planmatig
in te vullen. Het beleid van Weer Samen Naar School zal hierbij ook centraal staan. Natuurlijk worden deze thematieken besproken aan de hand van kenmerken van sterk rekenonderwijs.

Werkwijze
De masterclass kent stevige theorieblokken die worden afgewisseld met verwerkingsoefeningen,
zodat de aangeboden theorie toepasbaar is in de praktijk van de school. Onder begeleiding van drie
trainers wordt intensief geoefend om de theorie eigen te maken. Ook is er tijd ingelast om de opgedane ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Opbrengst
Na deze masterclass is kennis opgedaan van het model van handelingsgericht werken
(o.a. Pameijer & van Beukering (2006)) en de 1-zorgroute (Clijsen e.a. (2007)). En is kritisch nagedacht over de inzet van deze middelen in de school. Daarbij is helder wat dit van de school vergt,
maar vooral ook van het handelen van de IB’er en rekenspecialist. U bent in staat meer te handelen
vanuit de principes van handelingsgerichtheid.
Datum en tijd:

Woensdag 15 september 2010
09.00 - 16.00 uur

Doelgroep:

Rekenspecialisten en Intern begeleiders.
Let op: deze bijeenkomst vervangt de reguliere PLG voor deze groep.
Wij rekenen op de aanwezigheid van alle rekenspecialisten en IB’ers.
Aanmelden is daarom niet nodig.

Docent(en):

Berber Klein en Liesbeth van Well
- Beiden: Orthopedagoog en Opleider Speciale Onderwijszorg /
Onderwijscentrum VU
Henk Logtenberg
- Opleider en onderwijsontwikkelaar / Hogeschool Windesheim

Locatie:

Cultureel Educatief Centrum, Bijlmerdreef 1289, Amsterdam
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