Aankondiging van een reeks korte artikelen – 24 april 2020

Na Corona weer naar school
Beste allemaal
Beste leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, ondersteuners en wie er verder betrokken is bij
het onderwijs aan onze kinderen op de scholen.
Respect!
Wat is er de afgelopen periode door jullie ongelofelijk hard gewerkt! Respect en bewondering voor de
manier waarop het thuisonderwijs tot stand is gekomen, noodopvang is vormgegeven, gezinnen in het
oog zijn gehouden, er samenwerking is gezocht en dan vergeten we waarschijnlijk nog heel wat
aspecten!
Op dit moment wordt er vooral nagedacht over de voorzichtige terugkeer van de kinderen na de
meivakantie. We hebben er alle vertrouwen in dat ook dit een goede vorm zal krijgen.

Onze helpende hand
Wellicht daarom ten overvloede, maar vanuit ons samenwerkingsverband willen we graag daar waar
mogelijk ondersteunen in het goede werk dat jullie doen. Graag delen we met jullie hoe we dit willen
doen.
We hopen dat deze nieuwsbrief een eerste mag zijn van een serie in het kader van het weer naar school
gaan. Weliswaar niet omdat Corona achter de rug is, maar wel omdat de Corona-maatregelen
versoepeld worden.
Onze steunpuntteamleden (themaspecialisten en schoolondersteuners) hebben deze weken gebruikt
om zich extra te verdiepen in verschillende vraagstukken rondom de onderwerpen:
• groepsdynamiek;
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gedrag;
trauma;
werkhouding;
prikkelgevoelige leerlingen/hoog sensitiviteit;
niveaubepaling/omgaan met verschillen;
hoogbegaafdheid;
overgang groep 8/voortgezet onderwijs;
jonge kinderen;
thuiszitters.

Reeks korte artikelen
Vanuit deze verdieping is een eerste handreiking ontstaan. Deze wordt met jullie gedeeld middels een
reeks van korte artikelen. Het eerste artikel gaat over groepsdynamiek en thuiszitters.
Na de meivakantie hopen we zo veel als mogelijk vragen te beantwoorden en zullen we ook deze
artikelen gebruiken om aan de hand van de veel gestelde vragen breed onze kennis en informatie te
delen.
Deel mee!
Zowel op ons besloten intranet SPOT als op de openbare LinkedIn pagina “Na Corona weer naar school”
vind je deze artikelen en handreikingen. En op de LinkedIn pagina ook vanuit andere organisaties!
Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze groepen en bijdragen te delen.
En je kunt ons natuurlijk ook altijd rechtstreeks bereiken zoals je gewend bent!

Blijf gezond en succes met jullie mooie en belangrijke werk!
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