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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

Programma College Tour op 8 maart 2018 in Almere bekend gemaakt
Op donderdag 8 maart 2018 organiseert de Academische werkplaats ‘Samen op School’ een College
Tour. Het programma is bekend gemaakt!
We starten met een interactieve lezing van Jantien Gerdes: “Hulpverleners en onderwijsprofessionals
zijn in naam bevriende mogendheden, maar in werkelijkheid is regelmatig sprake van een gewapende
vrede en wederzijds onbegrip.”
Na de pauze volgt een tweede lezing van Sharon Stellaard: “In deze lezing zal u niet horen dat het
kind dan wel het gezin centraal moet worden gezet, dat er bestuurlijke lef nodig is of dat we terug
moeten naar de bedoeling. Dat hoort u waarschijnlijk al op alle andere plekken waar u komt. In deze
lezing zal u te weten komen wat typemachines en het uitblijven van transformatie met elkaar te
maken hebben.”
Na beide lezingen gaan we de theorie met je eigen praktijk te verbinden. Anita Gelmers-Groen (SWV
Passend Onderwijs Almere) is onze gespreksleider!
Meld je snel aan bij: B.Eghuizen@windesheim.nl.
Op onze website vind je HIER het hele programma.
Of kijk op: https://samenopschool.org/college-tour/
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Nationaal Congres ‘Onderwijs, ouders en jeugdhulp’
Op 4 juni 2018 vindt het Nationaal Congres Onderwijs, ouders en jeugdhulp plaats in Utrecht. Met als
thema “Van noodzaak en papier naar het hoe. Wat werkt?”.
Het gaat allemaal om het kind dat iets extra’s nodig heeft, maar hoe pakken we de gewenste
samenwerking aan? En waarom willen we die samenwerking eigenlijk? Moeten we ons wel de vraag
stellen of iets óf “onderwijs” óf “zorg” is? Hoe komen we tot een gezamenlijke visie, hoe spreken we
elkaars taal en hoe komen we dan tot een integraal aanbod over de grenzen van beide sectoren
heen?

De meest inspirerende voorbeelden uit de praktijk worden belicht. Ook uit de regio IJsselland en
Flevoland:
•


Jantien Gerdes en Dorien Graas verzorgen een sessie “Over de schutting“.
Bert Wienen en Jan Willem Dollekamp verzorgen een sessie “gemeente en onderwijs samen
om tafel”.

Kijk HIER voor het volledige programma en aanmelding.
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