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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 boekpresentatie ‘Verandering begeleiden’ op 15 november 2018
In ons vorige bericht las u dat Sharon Stellaard het hoofdstuk ‘Onderwijs en zorg:
samenwerken voor de jeugd’ heeft geschreven in het boek “Verandering
begeleiden” van C. Nieuwboer en M. Reijners. Ter gelegenheid van de verschijning
van dit boek wordt een boekpresentatie georganiseerd op 15 november a.s. De
auteurs, waaronder Sharon Stellaard, zullen met inspirerende pitches en
inhoudelijke workshops illustreren hoe het boek in opleiding of praktijk te
gebruiken is.
Lees HIER meer over de boekpresentatie en eventuele aanmelding.

Terugblik op Tweedaagse Passend Onderwijs (4 en 5
oktober 2018)
De tweedaagse conferentie voor
samenwerkingsverbanden PO en VO vond plaats op
4 en 5 oktober 2018 in congrescentrum De Werelt in
Lunteren.
De Academische werkplaats ‘Samen op School’ was
goed vertegenwoordigd en actief bezig! Er is een
prachtig online Magazine gemaakt.
Ga rechtstreeks naar een impressie van de workshops:





Op weg naar verbinding: 4 obstakels: Sharon Stellaard in actie
7 tips voor betere relatie met hulpverleners en ouders: Jantien
Gerdes in actie
IB-er en jeugdverpleegkundige trekken in Almere samen op: Anita
Gelmers-Groen in actie
In gesprek met kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd: oud
wethouder van Almere René Peeters in actie

HIER op onze website vind je ook nog de links naar de presentaties van de workshops. Wat een
kennisdeling! Dank voor ieders inzet!
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Geslaagde PraktijkVoorbeeldenParade
Op maandag 8 oktober 2018 waren wij -samen met de
Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag en de
Academische werkplaats Friesland- aanwezig op de
PraktijkVoorbeeldenParade in Zwolle (NoordNederland).
Deze dag was een succes, net als de andere twee dagen in Rotterdam en Eindhoven.
Bekijk het e-zine dat gemaakt werd en laat je inspireren door nog veel meer verhalen!

Mini-conferentie rondom promotie onderzoek Jantien Gerdes (1 november 2018) wordt gefilmd!
De Academische Werkplaats ‘Samen op School’ organiseert op 1 november 2018 een
Academische Werkvloer conferentie. Tijdens de conferentie worden tussenresultaten
gedeeld van het onderzoek naar interdisciplinaire samenwerking, uitgevoerd op de
Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle, het Almere College Dronten en de
Scholengemeenschap Lelystad. Dit promotie onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door
Jantien Gerdes. Als Academische werkplaats krijgen we ondersteuning bij het maken van een korte
sfeerimpressie. Dank alvast aan ZonMw en EMMA! In het volgende nieuwsbericht meer hierover!
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