De KRACHTleraar: motor achter passend onderwijs
Conferentie voor IB-ers, zorgcoördinatoren en leidinggevenden
Stel je voor: het schoolontwikkelingsplan en het ondersteuningsplan als goed geoliede
machine. Wie in de school is dan de motor? CNV Onderwijs introduceert het concept
KRACHTleraar. Ben jij dit als zorgcoördinator, intern begeleider of leidinggevende?
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Programma
16.15 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 18.15
18.15 - 18.45
18.45 - 19.30

24 maart 2014
16.30 – 20.00 uur (met een eenvoudige maaltijd)
Kantoor CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht
Gratis voor leden en niet leden

uur
uur
uur
uur
uur

Inloop
Opening
Workshops in twee groepen
Eenvoudige maaltijd
Discussie/Dialoog rondom jouw rol als KRACHTleraar in het team

Workshops
Er worden twee workshops gegeven. Je kiest voor één van de volgende workshops op
basis van jouw eigen rol binnen de school.
1. Workshop Passend Onderwijs voor IB-ers en zorgcoördinatoren uit PO,
VO en MBO
Door: Sandra Koot.
Passend onderwijs vraagt op elke school een goede basisondersteuning, zodat aan elke
leerling de ondersteuning gegeven worden kan, die nodig is om een ononderbroken
ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. In het wetsvoorstel Passend onderwijs wordt
de leraar cruciaal genoemd in dit proces. De professionalisering van leraren heeft nu de
hoogste prioriteit, zij moeten met de grootst denkbare heterogeniteit leren omgaan.
Onderzoek van CNVO toont aan dat 57% van de leraren zich nog onvoldoende voelt
toegerust voor deze taak.
De intern begeleider / zorgcoördinator heeft door een helikopterview met haar directie
snel duidelijk welke professionalisering de leraren op de school nodig zullen hebben. Maar
wat betekent dit voor de eigen rol en taakstelling in de school? We onderzoeken op een
interactieve manier welke ondersteuningsvragen er naar de intern begeleider /
zorgcoördinator toekomen en wat dit betekent voor de taakstelling.
Sandra Koot heeft zich vanuit haar kennis en ervaring als leerkracht, ib-er, trainer er
adviseur de laatste jaren sterk gemaakt voor het versterken van de
handelingsvaardigheid van de leraar om Passend Onderwijs te doen slagen. Onder
andere door haar concept ‘Co-teaching’, een andere rol voor de begeleider.
2. Workshop voor leidinggevenden
Door: Mini Schouten.

Omschrijving inhoud workshop volgt zsm.
Mini Schouten heeft hart voor leidinggeven en passend onderwijs. Deze twee passies
combineert zij in haar dagelijks werk als directeur PON en begeleider bij School aan Zet.
Zo ondersteunt zij bij het handelingsgericht realiseren van een dekkend onderwijsaanbod
en begeleidt zij besturen/schoolleiders in krimpregio’s.
NB:
De conferentie vindt plaats in het kantoor van CNV Onderwijs, Tiberdreef 4 te Utrecht.
Dit is direct naast het treinstation Utrecht Overvecht. In verband met de Nuclear Security
Summit in Den Haag is de snelweg Den Haag-Amsterdam afgesloten. Kom je vanuit die
richting dan adviseren wij om met de trein te komen. De tijden van de conferentie zijn zo
gepland dat je voor en na de drukte kunt reizen. Kijk voor meer informatie op
https://www.nss2014.com/nl.

