Haagse subsidie
vo0r IPC-proeftraject
De praktijk: voorbeeldthema Chocolade
IPC Nederland ontwikkelde voor de Kinderboekenweek 2009 een themaproject

HCO nieuws 30

van een week over het kinderboekenweekthema van dat jaar: chocolade. De
structuur en opzet van het themaproject
geven een goed beeld van de werkwijze
Het International Primary Curriculum (IPC) is een

Internationaal
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leerlijn voor de zaakvakken en de creatieve vakken.

In het IPC krijgt het internationale aspect veel aandacht.

Het materiaal bestaat uit tachtig thema’s voor de

Zo leren de kinderen bij een thema als vervoer niet

Bij het project Chocolade ontwerpen

groepen 1 tot en met 8. Internationalisering is een

alleen over Nederlandse vervoersmiddelen als de fiets

kinderen chocoladewikkels, leren ze over

belangrijke schakel tussen al deze thema’s. Het is

en de bus, maar ook over de Indiase riksja en de Turkse

handel in cacao en de biologie van de

ook een speerpunt op de Haagse Educatieve Agenda.

dolmus (minibus). Kinderen bestuderen kenmerken van

cacaoboom en gaan ze zelf chocolade

Daarom biedt de gemeente Den Haag alle Haagse

andere landen en vergelijken deze met wat ze van hun

maken. De lessen en uitleg bij dit thema

basisscholen die IPC willen uitproberen een subsidie

eigen land weten. Over de grenzen heen kijken is zo

staan op de website van het HCO.

van 350 euro.

een belangrijk leerdoel. Het materiaal blijkt hierdoor

Kind op de Gang® n Kort nieuws n Een goed schoolplan

‘Zoveel verschillende dingen doen in
één les is naar mijn idee onmogelijk’

goed aan te slaan op scholen met veel verschillende
Bij gebrek aan materiaal dat geschikt was voor kinderen

culturen. De nadruk op samenwerken en ontdekkend

IPC proeftraject

met verschillende niveaus en uit verschillende landen

leren is een ander element dat veel scholen aanspreekt.

Wilt u samen met uw team ervaren hoe IPC
werkt? Schrijft u zich dan in voor het proeftraject,

ontwikkelde Shell International in 2000 haar eigen leerlijn: het IPC. Aanvankelijk werden de lessen alleen op de

Lesmateriaal

gesubsidieerd door de gemeente Den Haag: u

eigen internationale scholen gebruikt, maar al snel

IPC speelt in op de verschillende leerstijlen en niveaus

betaalt 400 euro, de gemeente 350 euro.

bleken ook niet Shell-scholen geïnteresseerd. Op dit

van kinderen doordat elk onderwerp op een andere

De eerste drie aanmelders krijgen een gratis

moment wordt op meer dan 1.000 scholen in 62 landen

manier wordt verwerkt. Er zijn proefjes, er wordt

proeftraject.

met het IPC gewerkt. In Nederland zijn dat veertig basis-

geknutseld en er zijn discussies. Voor ieder wat wils.

scholen. De leerlijn bestaat uit thematische units die elk

Bij elk thema horen doelen, lesideeën, uitwerkingen

vier tot acht weken duren. Binnen ieder thema komen

en achtergrondinformatie, maar geen lesboeken of

de zaakvakken los aan bod, maar ook in samenhang.

werkboeken. Verder is er op internet een actieve

Werken met IPC betekent daardoor dat een school niet

community van scholen die lessen en opdrachten

meer hoeft te werken met afzonderlijke methoden voor

uitwisselt. Voorbeelden van IPC-thema’s zijn: het

vakken als aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde.

regenwoud, een missie naar Mars, gezondheid en

IPC behandelt al deze vakken.

fitheid, de Olympische Spelen en nieuws maken.

Interview met rekenexpert
uit Singapore, Yeap Ban Har

n

 Lees verder op:
www.hco.nl/ipc

rekenproblemen oplossen en bij internationale vergelij-

- algemene informatie over IPC

kende onderzoeken staat Singapore al jaren bovenaan

- lessenserie Chocolade

de scorelijst.’

Video’s met ervaringsverhalen vindt u
op www.leraar24.nl.

Meer dan veertig procent van de leerlingen in

Koersplan of verplicht nummer?

Singapore lost moeilijke rekenproblemen op. Interna-

Een goed schoolplan begint in het team

boeken dan valt me wel op dat kinderen in een les heel

Een meerjarige strategie formuleren en de kwaliteit van de school verder verbeteren. Dat zijn in

mijn idee onmogelijk. Een leraar kan per onderdeel

één zin de doelen van het schrijven van een schoolplan. Eens in de vier jaar schrijven directies

vijf minuten instructie geven. Niet meer. Dat blijft heel

tionaal is dat vier procent. Dat scheelt nogal. Wat is
er mis met onze methode?
‘Er is niets mis mee, maar als ik kijk naar jullie rekenveel moeten doen. Optellen, vermenigvuldigen, meten.
Zoveel verschillende dingen doen in één les is naar

hun meerjarenbeleid en voornemens. Dit schooljaar maken de meeste scholen een plan voor de

Vergelijkende onderzoeken tonen het aan. Kinderen

moeten verdelen in vier groepen. Elk kind kan dat.

oppervlakkig. Kinderen moeten optellen, maar het boek

jaren 2011 – 2015. Waar scholen dat wensen ondersteunt het HCO hen. Op Het Startpunt begeleidde

in Singapore kunnen veel beter rekenen dan hun

In de volgende fase werken ze met twaalf plaatjes in

leert ze dat op deze wijze niet.’

het HCO de aftrap van de schoolplanontwikkeling. Met een teamochtend waarin stemkastjes en

leeftijdgenoten in andere landen. De Singapore

plaats van echte objecten en pas daarna maken ze de

moodboards een belangrijke rol speelden.

rekenaanpak is al in veel landen ingevoerd. Nu is

som met alleen abstracte symbolen, met cijfers.

En in jullie boeken gebeurt dat wel?

Nederland aan de beurt. Vanaf januari 2011 is de

Elke fase is nodig om een volgende te kunnen

‘In onze boeken is het compleet anders. Kinderen zijn

Het team van openbare basisschool Het

die zij als sterk en zwak beschouwden.

gingen die de school voor de komende

Het HCO biedt scholen ondersteuning op

methode uit Singapore ook verkrijgbaar in ons land.

begrijpen: eerst voorwerpen (concrete), dan

daarin soms een week met een onderwerp bezig. Als ze

Startpunt aan de Ferdinand Bolstraat

In drie kwartier tijd doorliep het team

jaren voorziet. Samen met de adviseur

maat bij de ontwikkeling van het school-

In september was docententrainer Yeap Ban Har in

illustraties (pictorial) en dan pas de cijfers (abstract).’

in grade 2 (groep 4) optellen behandelen, zijn ze zeker

besteedde eind september een ochtend

ruim dertig – speciaal voor de school

ontdekten ze trends en verkenden ze

plan. Met een praktisch format, een

Rotterdam om lerarenopleiders te trainen in de

aan de gezamenlijke aftrap. Begeleid

opgestelde – stellingen. Samen met de

kansen en risico’s. Het team brainstorm-

deskundig advies of de begeleiding van

rekenaanpak.

door HCO-onderwijsadviseur Désirée van

uitkomsten van beschikbare ouder- en

de over het best en slechtst denkbare

een inspirerende teamdag. Doel van alle

der Heijden maakte het team een

teamtevredenheidsmetingen en het in-

scenario en visualiseerden deze in mood-

ondersteuning is de scholen te helpen

analyse van de sterke en zwakke punten

spectierapport vormt de stemkastjessessie

boards, die later enthousiast aan elkaar

van de school en werd met elkaar terug-

de basis voor de sterkte-zwakteanalyse.

werden gepresenteerd. Aan het einde

vijf dagen bezig met een onderwerp. Ik kan het laten
Werkt deze manier voor alle kinderen?

zien met een voorbeeld van een lessencyclus optellen.

‘Mensen zijn heel visueel ingesteld. Ik ken weinig

les 1: 142 + 217 (eenduidig, er hoeft niet te worden

Yeap Ban Har heeft een dag lesgeven achter de rug,

mensen bij wie dat niet zo is. Leren aan de hand van

‘gewisseld’)

om het schoolplan écht levend te krijgen.

maar dat zie je niet aan hem af. De kleine man uit

‘visuals’ is daarom een hele natuurlijke manier van

les 2: 137 + 229 (wisselen bij de tientallen)

Niet alleen tijdens het schrijfproces, maar

Singapore oogt opvallend fris en begint na het uit-

leren, in tegenstelling tot leren via procedures of uit

les 3: 242 + 173 (wisselen bij de honderdtallen)

van de ochtend hadden de teamleden

gedurende de hele periode van vier jaar.

wisselen van beleefdheden meteen zijn verhaal. Deze

het hoofd leren. Dat is veel minder natuurlijk. En het

les 4: 357 + 169 (wisselen bij de tien- en honderdtallen)

periode. Via stemkastjes reageerden ze

Moodboards

met elkaar alle bouwstenen verzameld

Meer weten? Neem dan contact op met

drie trainingsdagen in Nederland zijn overigens niet

ironische is, heel veel leraren gebruiken juist procedures

Je ziet waarom dit werkt. Kinderen leren hier stap voor

op voorgelegde stellingen. Ze kregen zo

In groepjes verdiepten de deelnemers

om het analysehoofdstuk van het nieuwe

uw accountmanager.

ongewoon voor hem. De laatste jaren doet hij niet

om kinderen te leren rekenen.’

stap rekenen. Heel systematisch.’

snel en effectief inzicht in de punten

zich vervolgens in de kansen en bedrei-

schoolplan te kunnen schrijven.

Singapore rekenen. Nederland is een van de eerste

Heeft u vroeger ook op deze wijze leren rekenen?

Maar als je zo lang met een onderwerp bezig bent,

Europese landen die hij aandoet.

‘Nee, toen ik nog op school zat in, de jaren zeventig,

kun je dan niet veel minder doen?

gekeken op de bijna afgelopen plan-

Nieuw in de winkel
ZIEN IS SNAPPEN

Hoe doe je dat? Waar haal je de input

vervoegingen, klanken en letters.

leerde ik via formules en uit je hoofd leren. Nogal saai.

‘Aan het eind van de Highschool hebben kinderen uit

Prijs: € 58,00

- Non-verbale representaties

mogelijkheden optimaal? Het boekje

Wat maakt Singapore rekenen zo succesvol?

Sommige mensen, zoals ik, hadden geluk en haalden

Singapore meer behandeld dan in de meeste an-

- Identificeren van overeenkomsten en 		

‘Interactief!’ bevat praktische tips,

‘Dat is vooral de concrete aanpak. Bij Singapore rekenen

goede cijfers maar bij veel klasgenoten was dat niet zo.

dere landen. Als ze vijftien zijn, doen ze al ‘calculus’

ideeën en adviezen voor het werken

gaat het om de ervaring en het zelf doen. We noemen

Die deden het een stuk minder. Als je nu naar de

(analyse). Dat zie je nergens anders. Zelfs op onze

- Samenvatten en notities maken

met het interactieve schoolbord.

dat ‘de concrete-pictorial-abstract methode’. Als kin–

kinderen in Singapore kijkt, is dat anders. Tegenwoordig

basisscholen leren kinderen niet minder onderwerpen’.

- Vragen/hypotheses formuleren en

Prijs: € 9,00

deren bijvoorbeeld 12:4 leren, krijgen ze eerst twaalf

presteert ook de gemiddelde leerling goed. Meer dan

concrete voorwerpen, zoals muntstukken, die ze

veertig procent van onze kinderen kan moeilijke

anderstalige kinderen in de klas. In het

WAT WERKT: VOORKOMEN EN
OPLOSSEN VAN MACHTSTRIJD IN
DE GROEP

boek ziet en leest u hoe u met een-

Wie kent niet van die situaties in de

voudige middelen allerlei Nederlandse

groep waarbij de emoties hoog oplopen

het primair onderwijs met een of meer

anders dan de wereld doorreizen om te vertellen over

VIER NIEUWE INFOKAARTEN
WAT WERKT IN DE KLAS

samenstellingen, verbuigingen en

Dit is een vooral visuele handleiding voor
taalonderwijs gericht op leerkrachten in

n

taalverschijn-

omdat leraar en leerling in een machts-

selen kunt

strijd verwikkeld raken? In dit boek leest

onderwijzen

u dat het mogelijk is om als leraar in

zoals de

verschillen

voor je lessen vandaan? Hoe benut je de

hypotheses testen
Prijs: € 6,00 per kaart
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te spelen op verschillen tussen leerlin-
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lidwoorden
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n
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Interview met rekenexpert
uit Singapore, Yeap Ban Har

Media-aandacht voor Singapore rekenen

Vanaf begin 2011 introduceren HCO en Bazalt de methode

Veel aandacht was er van de Nederlandse media toen

- onder de naam Rekenwonders - in Nederland. De

docent en docentenopleider Yeap Ban Har uit Singapore

methode is afgestemd op de Nederlandse kerndoelen.

in september ons land bezocht. De Volkskrant, Editie.nl

Eind januari 2011 is het materiaal voor groep 1 t/m 5

en Vara-radio besteedden aandacht aan de methode en

beschikbaar. Materiaal voor de hogere groepen volgt in

Maar dan hebben jullie misschien meer uur rekenen

op internet werd er op talloze forums druk gediscussieerd. de loop van 2011. Op 12 november organiseert het HCO een

in de week?

Bent u geïnteresseerd in Singapore rekenen?

rekenseminar met o.a. een workshop over Rekenwonders.

is niet het verschil. Wat wel anders is, is dat bij onze

vooral om de mensen te laten ervaren hoe Singapore

objecten en illustraties bij leren is niet nieuw. Al

aanpak de stof in latere lessen of volgende jaren niet

rekenen werkt. Ik geef ze vraagstukken die ze zelf

jaren zijn er wetenschappers die verkondigen dat

wordt herhaald. Dat scheelt tijd. Het is een gelaagde

oplossen en we bespreken achteraf de oplossings-

deze manier van leren effectief is. Wat ook niet nieuw

opbouw die voortbouwt op wat eerder geleerd is. In

strategieën. Geen theorieën maar gewoon rekensom-

is, is de manier waarop wij verdieping aanbrengen in

een volgend leerjaar krijgen kinderen hetzelfde onder-

men maken. Zo merken ze meteen hoe effectief de

de stof. Waarop we liever één probleem een paar keer

werp wel terug, maar dan op een hoger niveau.’

methode is en kunnen ze de les die ze gedaan hebben

oplossen dan dat we allerlei verschillende problemen

in hun eigen klas geven. Wat ik mijn cursisten daarbij

oplossen. Wat wel nieuw is, is dat we al deze zaken

Er wordt gezegd dat de boeken van Singapore

altijd adviseer is: lees het boek. Je leert het beste door

hebben gecombineerd in ons onderwijs.’

rekenen alleen effect hebben als de leraar goed

alle opgaven in het boek zelf te maken. Je wordt vaar-

getraind is. Kunt u dat toelichten?

diger in rekenen, maar je leert ook te doorzien hoe de

‘Dat is inderdaad zo. In Singapore is onze docenten-

opgaven in elkaar zitten en hoe kinderen ervan leren.’

HCO ontwikkelt scan

Hoe opbrengstgericht

‘Vijf uur rekenen in een week is vrij standaard. Dat

n

 Lees verder op:
www.hco.nl/singaporerekenen

training zo’n honderd tot honderdtwintig uur. Hier

- informatie over de aanpak

doe ik het in drie dagen, maar je ziet daaruit wel hoe
belangrijk de opleiding is. Het gaat in de training

Is werken op deze wijze echt nieuw?

werkt u?

- voorbeeldsommen

‘Nee, oplossingsgericht werken en gebruikmaken van

Ape trots op
boekpresentatie
in de klas
Praktijkervaring met de dyslexiebehandeling

140 deelnemers bezochten dit voorjaar de HCO-conferentie over opbrengst-

Vervolgtraject

Nieuw

gericht werken. Opvallend veel mensen voor een gewone schooldag. Dat zegt iets

Als verschillende mensen op school de

Of de scan echt nieuw is, kan Marita

vragenlijst hebben ingevuld, volgt een

niet met zekerheid zeggen. Ze heeft

nabespreking. Marita: ’In zo’n nabe-

een quickscan, zoals die door het

spreking loop ik de vragenlijst door en

HCO ontwikkeld is, nog niet eerder

zichtbaar te maken? Om hier duidelijkheid over te krijgen, maakte het HCO een

vraag ik de mensen waarom ze bepaalde

gezien. Wel zijn er andere instrumen-

scan waarmee scholen een nulmeting kunnen uitvoeren. De ontwikkelaar van

antwoorden hebben gegeven. Om een

ten die ondersteunen of inzicht geven

het instrument, adviseur Marita van Dam-Vreugdenhil, licht toe.

zo gedragen mogelijke nulmeting te

bij opbrengstgericht werken, zoals

over de actualiteit van het onderwerp, maar ook over de vragen die er nog zijn.
Want over welke resultaten gaat het bij opbrengstgericht werken en hoe zijn ze

maken, is het belangrijk dat ik achter-

de kwaliteitskaarten van de PO-Raad.

Marita van Dam: ‘Opbrengstgericht wer-

vragenlijst. Er zijn vragen over allerlei

haal of iedereen wel hetzelfde beeld

Deze scan is een mooie aanvulling

ken is een containerbegrip. Het beslaat

gebieden: taal, rekenen, personeels-

heeft van de school.’ Na de bespreking

daarop. Neem voor meer informatie

zoveel gebieden dat het moeilijk is om

beleid, zorg. Heel de schoolorganisatie

is er een gesprek met de directie over

over de Quickscan opbrengstgericht

daar als school vat op te krijgen. Dat is

wordt doorgelicht. Bij elk gebied wordt

een mogelijk vervolgtraject. Marita: ‘Als

werken contact op met uw account-

ook de reden dat we deze scan gemaakt

gecheckt hoe resultaatgericht de school

een school al opbrengstgericht blijkt te

manager.

hebben. Helderheid brengen over welke

al werkt. Wordt er in de visie/missie

werken, is zo’n traject niet nodig. Maar

resultaten te meten zijn en hoe er op

bijvoorbeeld iets gezegd over het beha-

als dat niet zo, kan de school een ver-

school al omgegaan wordt met die

len van maximale resultaten? Worden de

beterpunt kiezen. Veel scholen blijken

resultaten.’

groepsscores uit het leerlingvolgsysteem

in deze fase behoefte te hebben aan het

geanalyseerd? Marita: ‘Als het antwoord

leren lezen van trendanalyses. Vaak we-

De scan die onderwijsadviseur Marita

op de meeste vragen ja is, dan werk je

ten maar weinig mensen op school wat

- informatie over trendanalyses
- artikel over opbrengstgericht

Sinds januari 2010 krijgt Dominique,

AVI-0 en zit nu, na vier maanden, op

van Dam samen met rekenspecialist Tijn

als school opbrengstgericht. Wordt er

ze uit de cijfers van de leerlingvolgsyste-

negen jaar, hulp bij haar dyslexie.

AVI-5. Dominique vertelt trots dat ze

Bloemendaal en taalexpert Nicole van

vooral nee geantwoord, dan is het zaak

men kunnen halen en welke conclusies

Dominique: ‘Ik draaide vaak de

op school een boekbespreking heeft

Rens ontwikkelde, bestaat uit een

om te kijken waar de hiaten zitten.’

ze eruit kunnen trekken.’

letters om, zoals eu/ui en f/v en ik had

gehouden over ‘Heksje Lilly’, waar ze

moeite met lezen.’ Samen met Miranda

een ruime voldoende voor kreeg. Haar

Both, dyslexiebehandelaar bij het HCO,

moeder: ‘Thuis pakt ze nu soms zelf een

doet Dominique spellings- en lees-

boek uit de kast om te gaan lezen. Dit had

oefeningen. Miranda: ‘Met materialen als

Dominique eerder niet gedaan.’

 Lees verder op:
www.hco.nl/opbrengstgerichtwerken

leiderschap

Den Haag kiest massaal voor Kind op de Gang®
Meer dan 130 scholen in Den Haag doen mee aan Kind op de gang®, de simulatietool voor passend onderwijs van de AVS. Uiteindelijk resultaat van het werken met

een klankenschema, woordspelletjes en
steunkaarten (kaarten met plaatjes) leer

Volgens haar moeder zijn er ook positieve

dit instrument is een zorgprofiel per school met daarin de ambities van het team,

ik Dominique hoe ze bepaalde klanken en

veranderingen merkbaar in houding en

maar ook de grenzen en randvoorwaarden als het gaat om zorg. ‘We zijn nog niet

woorden moet uitspreken. Zo begrijpt ze

gedrag: ‘Dominique is een vrolijker kind.

op al de scholen geweest’, aldus Michiel Wigman, directeur AVS, ‘maar voor de

ook beter wat ze leest. Alles wat

Ze vindt het nu leuker om naar school te

kerst moet dat voor Den Haag zeker het geval zijn.’

Dominique leert, houdt ze bij in haar

gaan. Omdat de dyslexiebehandelingen

logboek zodat ik, maar ook Dominique

na schooltijd plaatsvinden, is het gevoel

Den Haag is de enige grote stad waar

‘Wat ik het meest opvallend vind als je

zelf, kan zien wat ze allemaal heeft

bij Dominique dat ze ‘anders’ is dan de

HCO en dyslexie

kunt aanmelden. Onderwerpen

bijna alle scholen Kind op de Gang®

kijkt naar de resultaten’, zegt directeur

geleerd en welke vorderingen ze maakt.

rest van de klas verdwenen. Hierdoor

Het HCO heeft veel ervaring en

zijn onder andere: Goed leesonderwijs

gebruiken. Volgens Michiel Wigman

Wigman, ‘is dat 98 tot 99 procent van

Dat werkt heel motiverend, want ze ziet

heeft Dominique meer zelfvertrouwen

deskundigheid in huis op het gebied

in klassenverband (Module 1) en Extra

heeft dat vooral te maken met de

de leraren met een ambitie komt die

hoeveel ze vooruit gaat.’

gekregen. Ze gaat eigenlijk alleen maar

van dyslexie en ondersteunt scholen via:

zorg in de klas door de groepsleerkracht

redelijk nauwe samenwerking tussen de

verdergaat dan de situatie van nu. Ze

• directe hulp aan leerlingen in de vorm

(Module 2).

samenwerkingsverbanden hier. In heel

formuleren wel randvoorwaarden, maar

heel de stad in kaart worden gebracht.

Haag verwacht ik dat ze voor de
zomervakantie al heel ver zijn.’

vooruit. Ze doet het hartstikke goed!’

n

‘Sinds Dominique hulp krijgt, gaat ze met
Dit interview is eerder verschenen in

Dominique. ‘Lezen gaat steeds beter en ze

de digitale nieuwsbrief van het HCO

vindt het ook leuker om te doen. In een

in juni 2010.

dyslexiediploma behaald.’ Dominique
kreeg een diploma voor haar goede inzet
tijdens de lessen en bij het maken van

Nederland hebben tweeduizend scholen

zijn ook bereid te ontwikkelen.’ Bij de

De ambities van de teams, de validi-

Heeft u een specifieke vraag over

voor Kind op de gang® gekozen. Dat is

ontwikkelgebieden die teams noemen,

teit van hun uitspraken, genoemde

dyslexie? Stel uw vraag aan de

een derde van het totaal aantal scholen

staan hoogbegaafdheid en gedragspro-

randvoorwaarden, het verwacht aantal

Wilt u meer weten over passend on-

onderwijsadviseur Leerlingzorg die

voor primair onderwijs. Zoveel scholen

blemen (vooral ADHD) bovenaan de lijst.

kinderen met bepaalde problematieken.

derwijs en het traject voor de komende

bij u op school komt of aan een van

betekende dat de AVS ook begeleiders

Dat vraagt om afspraken binnen de

maanden? Neem dan contact op met

van (vergoede) diagnostiek en

sprongen vooruit’, vertelt de moeder van

mum van tijd had ze haar eerste

n

behandeling;
• ondersteuning van de poortwachterfunctie van scholen;
• training, voorlichting en advies.

 Lees verder op:
www.hco.nl/dyslexie

Vanaf januari 2011 organiseert het HCO

- informatie en data Modules Dyslexie

vijf Modules Dyslexie waarvoor u zich

onze dyslexie-experts via

van buiten moest aantrekken. Zeven

De studiedag van Kind op de Gang® is

besturen maar ook tussen de verschil-

accountmanager Misha van Blijswijk,

info.dyslexie@hco.nl.

onderwijsadviseurs van het HCO hebben

nog maar een deel van het verhaal. Het

lende besturen onderling en in overleg

misha.van.blijswijk@hco.nl of kijk op

in de afgelopen maanden de studiedag
Kind op de Gang® verzorgd op een groot

uiteindelijke doel - een passende dek-

met de samenwerkingsverbanden.

www.hco.nl.

king voor de stad - overstijgt het school-

Michiel Wigman: ‘Er zullen nog veel

aantal Haagse scholen.

niveau. Daarbij moet de situatie van

besprekingen volgen, maar voor Den

haar huiswerk. Ze begon op leesniveau

JONGleren in het verkeer

Data om te onthouden

Kort Nieuws

n

NOT 2011

9 en 16 november 2010, 18 mei 2011

24 november 2010

Jong beginnen met verkeersopvoeding,

Cursus Pedagogisch-didactisch onder-

Workshop Gedragsproblemen in de klas:

dat is de centrale boodschap van JONG-

zoek voor kleuters

ADHD (aandachtstekortstoornis met en

Basisschool Toermalijn wint eerste Haagse onderwijsprijs

Onderwijstentoonstelling (NOT) plaats in de Jaarbeurs

zonder hyperactiviteit)

Wethouder van Onderwijs en Dienstverlening Ingrid van Engelshoven heeft

Utrecht. Ook het HCO is aanwezig met een stand,

leren in het verkeer. Het programma JONGleren bevat praktisch materiaal waarmee

10 november 2010

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

PCL conferentie Passend Onderwijs

gedurende drie weken in de groep kunnen
werken aan het thema verkeer. Als start

10, 17 en 24 november 2010

is er een bijeenkomst voor pedagogisch

Taalochtend Jong talent (VVE)

Van 25 januari t/m 29 januari 2011 vindt de Nationale

op 2 september de eerste Haagse Onderwijs Prijs uitgereikt aan basisschool

samen met partner Bazalt. U vindt de Bazalt-HCO stand

11 december 2010

Toermalijn. De school ontving de prijs voor het project ‘Leerlijnen binnen

(E040) in hal 8. U kunt bij ons terecht voor een breed

Regiofinale (Junior) FIRST LEGO® League

het leerkansenprofiel’. In de zes extra uren die de school in het kader van

palet aan producten en diensten: Singapore rekenen,

het leerkansenprofiel te besteden heeft, werkt ze aan vakgebieden als

taalonderwijs (begrijpend lezen, NT2 en woordenschat),

Het aanbod van cursussen en workshops

kunst, techniek, dans, sport, muziek en beeldende vorming (in combinatie

pedagogische aanpak (WinWin), didactische aanpak

in deze lijst is niet compleet.

met taal). En niet na school, maar tijdens de reguliere schooltijd. De Haagse

(breinvriendelijk leren, klassenmanagement, MI/SCL) en

gebruikmaken van een materialenkist,

12 november 2010

Kijk voor een compleet overzicht op

Onderwijs Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een school of opleiding die

management (Marzano/Fullan). Bezoek ook onze work-

een lespakket en ondersteuning. Kijk

Rekenseminar Tel uit je winst!

www.hco.nl/cursussenenbijeenkomsten.

zich bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor een aanpak op

shops. U kunt via www.hco.nl gratis toegangskaarten

het gebied van talentontwikkeling.

aanvragen voor de NOT 2011.

medewerkers. Scholen kunnen gratis

voor meer informatie en het volledige
verkeersaanbod op www.hco.nl/verkeer

16 november 2010

of neem contact op met Léone Heideman,

Bijeenkomst EarlyBird/Vroeg Vreemde

l.heideman@hco.nl.

n

Talen Onderwijs (VVTO) op school

Pierre Windt kust winnaar onderwijsprijs

