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Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ)
In dit nieuwsbericht bundelen we de meest recente nieuwsitems over Samen op School. Deze zijn
ook te lezen op https://samenopschool.org/nieuws/

Tweede carrousel bijeenkomst op Thorbecke in Zwolle!
Thorbecke Scholengemeenschap participeert in de Academische
Werkplaats Samen op School en is de 2e school die haar deuren opende voor beleidsambtenaren van
gemeenten, medewerkers van scholen en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Op de locatie
vmbo-pro aan de Russenweg werden we gastvrij ontvangen door Karen van der Toolen. Samen met
promovendus Jantien Gerdes en projectleider Angela Thissen was een mooi programma
samengesteld. Alles gericht op elkaar informeren, ervaringen delen, knelpunten bespreken en
verbindingen maken.
Mensen met verschillende achtergronden en uit alle hoeken van het land waren aanwezig. Vanuit
gemeentes (Jan Willem Dollenkamp uit Zwolle en Cissy Nieuwenweg uit Lelystad), scholen (Egbert
Kloppenburg van SBO de Brug in Zwolle en Jacqueline Schoones van het Almere College in Dronten)
en vanuit het Nji was Chaja Deen aanwezig. Zij legde de verbindingen naar andere landelijke
projecten. Ook was Els Evenboer aanwezig, als onderzoeker verbonden aan de Academische
Werkplaatsen in Groningen en Friesland. Heel mooi om ook de noordelijke (onderzoeks)ervaringen
te integreren in onze regio! Verderop in dit nieuwsbericht lees je meer over de eerste Friese
resultaten!
Na een aantal presentaties werden de deelnemers aan het werk gezet en gingen zij vervolgens met
elkaar in gesprek volgens “de vissenkom” methodiek. Rondom het thema samenwerking.
Uitkomsten van het vissenkom gesprek waren dat participanten aangeven dat zij aan de werkplaats
deelnemen omdat zij zelf onderzoeksvragen hebben en deze graag beantwoord ziet. Maar bovenal
omdat zij geloven in het delen van hun vragen en kennis met andere scholen en instellingen. En dat
dit een actieve bijdrage vraagt van participanten. Niet alleen praten, maar vooral dus ook doen!
Kortom: de bijeenkomst was net zo inspirerend
als de 1e bijeenkomst op het Almere College in
Dronten! Lees HIER de impressie van de
Thorbecke bijeenkomst en HIER de impressie
van het Almere College.
Op naar de volgende bijeenkomst op het SVOL
in Lelystad op 29 juni as.! Geef je op bij
a.thissen@awtj.nl.
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Universitaire onderzoekers betrokken bij “Samen op School” bijeen op 15 mei 2017
Op maandag 15 mei jl. kwamen de aanvragers, promotoren en promotie-begeleiding samen. Om de
stand van zaken van beide promotieonderzoeken af te stemmen en te verkennen hoe de
samenwerking met de universitaire onderzoekers versterkt kan worden. Afgesproken is dat ieder jaar
(in november) een bijeenkomst wordt georganiseerd voor de promotoren en promotiebegeleiders
om elkaar te informeren en de voortgang van de promotietrajecten te bespreken. Lees HIER wie de
promotoren en begeleiders zijn.

Eerste resultaten uit Friese Academische Werkplaats!
Dialoogtafels zijn een belangrijk instrument om gezamenlijk met
alle betrokken partijen de kwaliteit van de zorg voor jeugd op
verschillende niveaus systematisch te bewaken en te verbeteren.
De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF)
doet hier ervaring mee op.
De eerste dialoogtafels hebben inmiddels plaatsgevonden. De
dialoogtafelmethodiek is beschreven in een uitgebreide handleiding voor toekomstige gebruikers.
Ouders, jeugdigen en professionals hebben daarvoor waardevolle input gegeven. Op onze website
vind je HIER de links naar factsheets en een artikel.

PACT bijeenkomst op 9 juni 2017!
Op vrijdag 9 juni 2017 vindt het regio-event van Pedagogisch Pact
(regio Flevoland, Overijssel, Zuid Friesland, Zuid Drenthe) plaats.
Van 10:00 uur – 14:00 uur in de Katholieke Pabo te Zwolle (Ten
Oeverstraat 68, 8012 EW Zwolle).
Als Academische Werkplaats Samen op School hebben wij onze
medewerking verleend in de voorbereiding en uitvoering! Het thema van de bijeenkomst is “Samen
aan de Slag: De pedagogisch professional van de toekomst”. Klik HIER voor het programma en meld
je aan! Het kan nog!

Datum 5e carrousel bijeenkomst gewijzigd (van 26 oktober naar 16 november 2017)
De geplande (5e) bijeenkomst op de Brug op 26 oktober 2017 blijkt in een vakantie te vallen en is
verzet naar 16 november 2017. Lees HIER op onze website alle data op een rij.
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