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Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op School (SoS) 

In dit nieuwsbericht bundelen we de meest recente nieuwsitems over de AWTJ SoS.                                                             

Deze zijn ook te lezen op https://samenopschool.org   

 

Uitnodiging College Tour op 8 maart 2018 in Almere! 

 

Regelmatig komen er aanvragen binnen voor lezingen over de laatste wetenschappelijke stand van 

zaken op het gebied van samenwerking tussen ouders, gemeente, jeugdhulp en onderwijs. De 

aanvragen komen van heinde en ver. Beide promovendi Jantien Gerdes en Sharon Stellaard proberen 

hier zoveel mogelijk gehoor aan te geven. Jantien Gerdes is net terug uit Gent en schreef onlangs 

deze column! Ook zijn we op het Nationaal Congres ouders, onderwijs en jeugdhulp op 4 juni 2018. 

Voor u als trouwe nieuwsbericht lezer organiseren we 8 maart 2018 een College Tour ‘Samen op 

School’. Zowel Jantien als Sharon geven een uitgebreide presentatie en er is daarna ruimte voor 

vragen en discussie.  

Kom donderdag 8 maart 2018 naar de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Op 5 minuten lopen van 

Station Almere centrum en met diverse parkeergarages in de nabije omgeving. College Tour start om 

09:30 uur en duurt tot 12:00 uur. Meld je wel aan via de mail (B.eghuizen@windesheim.nl), want er 

is een maximaal aantal zitplaatsen! 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/
https://samenopschool.org/2018/01/16/jantien-gerdes-presenteert-tijdens-uitwisselingsseminarie-over-praktijkgericht-onderzoek-rond-inclusief-onderwijs/
https://samenopschool.org/2018/01/08/bericht-van-de-promotieplaneet-jantien-gerdes/
https://samenopschool.org/2018/01/24/nationaal-congres-onderwijs-ouders-en-jeugdhulp/
https://www.denieuwebibliotheek.nl/
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Almere in boek ‘verrassend Passend, passend onderwijs 

in de praktijk, deel 2’ 

Wat staat er een mooi artikel in het boek “Verrassend 

Passend, passend onderwijs in de praktijk, deel 2” over de 

onderwijs-jeugdhulparrangementen en school2care in 

Almere! 

In het boek vertellen medewerkers van 

samenwerkingsverbanden en scholen (po, vo en (v)so), 

ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig 

over de manier waarop zij bezig zijn met passend 

onderwijs. 

 

Anita Gelmers (SWV Passend Onderwijs Almere) en Henriette van Aken (gemeente Almere) 

beschrijven de mooie ontwikkelingen in Almere en eindigen met 3 tips: 

 Realiseer je dat samenwerken een zeer actief woord is. Het is: hard werken en elkaar iets 

gunnen. 

 Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn voorwaardelijk voor een goede samenwerking. 

Investeer daarom in de onderlinge relaties, doe wat je zegt en zeg wat je doet. 

 Werk samen op drie niveaus: op strategisch en tactisch niveau en op uitvoeringsniveau. 

Kijk HIER snel op pagina 125 van het boek (of pagina 64 van de pdf)!  

 

Last but not least: stem op genomineerde wethouder Elly van Wageningen 

Tien vrouwen zijn genomineerd voor De 

Vrouw in de Media Award Flevoland 

waaronder Lelystadse wethouder Elly 

van Wageningen (ChristenUnie)! 

Stemmen kan tot zondag 4 februari 

2018.  

Elly van Wageningen werd 17 januari 

2018 ook al verkozen als de ‘Beste 

Lokale Bestuurder van 2017’. 

HIER vind je de stem knop. 

 

EINDE VAN DIT 23E BERICHT 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/2017/12/18/almere-in-boek-verrassend-passend/
https://samenopschool.org/2018/01/23/stem-op-wethouder-elly-van-wageningen/

