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Samen bergen verzetten

Netwerkbijeenkomst Dronten

datum en tijd

locatie en inschrijven

doelgroep

doel

10 november 2022
09:00 - 11:30 uur

Zie de website

Directeuren, intern begeleiders,
bestuurders, kern- en
ketenpartners

• Stimuleren van de samenwerking tussen de directeuren
en de intern begeleiders op wijk/stadsdeelniveau/
scholeneiland

23 maart 2023
09:00 - 11:30 uur

• Verbinding, versterking, samenwerking van het onderwijs
met de ketenpartners
Inschrijven via de website
www.pold.nl
Na de bijeenkomst komt
de informatie over de
verschillende onderwerpen op
de website

terug naar het overzicht

• Aansluiting van het gemeentelijk jeugdhulpbeleid
• Integrale handelingsgerichte aanpak (onderwijs en
jeugdhulp) uitgaande van de onderwijsbehoeften en
ondersteuningsbehoeften van de kinderen

Netwerkbijeenkomst Lelystad

datum en tijd

locatie en inschrijven

doelgroep

doel

15 november 2022
09:00 - 11:30 uur

Zie de website

Directeuren, intern begeleiders,
bestuurders, kern- en
ketenpartners

• Stimuleren van de samenwerking tussen de directeuren
en de intern begeleiders op wijk/stadsdeelniveau/
scholeneiland

28 maart 2023
09:00 - 11:30 uur

• Verbinding, versterking, samenwerking van het onderwijs
met de ketenpartners
Inschrijven via de website
www.pold.nl
Na de bijeenkomst komt
de informatie over de
verschillende onderwerpen op
de website

terug naar het overzicht

• Aansluiting van het gemeentelijk jeugdhulpbeleid
• Integrale handelingsgerichte aanpak (onderwijs en
jeugdhulp) uitgaande van de onderwijsbehoeften en
ondersteuningsbehoeften van de kinderen

Informatiebijeenkomst

datum en tijd

locatie en inschrijven

doelgroep

doel

22 september 2022
9.30 - 11.30 uur

Zie de website

Intern begeleiders, directie

• Het informeren over de werkwijze en ondersteuning
van het Samenwerkingsverband

Inschrijven via de website
www.pold.nl
Na de bijeenkomst komt
de informatie over de
verschillende onderwerpen op
de website

terug naar het overzicht

Themacafé en informatiemiddag Dronten

datum en tijd

locatie en inschrijven

doelgroep

doel

28 september 2022

Zie de website

Leerkrachten en intern
begeleiders

• N.a.v. de kennisbrief zoeken we in het themacafé de
verdieping op en gaan we met elkaar het gesprek aan,
denken met elkaar mee en delen ervaringen over het
thema.

26 oktober 2022
18 januari 2023
25 januari 2023
15 maart 2023

Inschrijven via de website
Na de bijeenkomst komt
de informatie over de
verschillende onderwerpen op
de website

terug naar het overzicht

Themacafé en informatiemiddag Lelystad

datum en tijd

locatie en inschrijven

doelgroep

doel

28 september 2022

Zie de website

Leerkrachten en intern
begeleiders

• N.a.v. de kennisbrief zoeken we in het themacafé de
verdieping op en gaan we met elkaar het gesprek aan,
denken met elkaar mee en delen ervaringen over het
thema.

02 november 2022
18 januari 2023
25 januari 2023
22 maart 2023

Inschrijven via de website
Na de bijeenkomst komt
de informatie over de
verschillende onderwerpen op
de website

terug naar het overzicht

Workshop Polderplan Dronten

datum en tijd

locatie en inschrijven

doelgroep

doel

12 oktober 2022

Zie de website

Leerkrachten en intern
begeleiders

• De workshops worden georganiseerd om actief aan de
slag te gaan om te komen tot nieuwe inzichten en het
creëren van handelingsalternatieven voor de praktijk van
alle dag.

8 februari 2023
24 mei 2023
Inschrijven via de website
Na de bijeenkomst komt
de informatie over de
verschillende onderwerpen op
de website

terug naar het overzicht

Workshop Polderplan Lelystad

datum en tijd

locatie en inschrijven

doelgroep

doel

5 oktober 2022

Zie de website

Leerkrachten en intern
begeleiders

• De workshops worden georganiseerd om actief aan de
slag te gaan om te komen tot nieuwe inzichten en het
creëren van handelingsalternatieven voor de praktijk van
alle dag.

15 februari 2023
17 mei 2023
Inschrijven via de website
Na de bijeenkomst komt
de informatie over de
verschillende onderwerpen op
de website

terug naar het overzicht

Uiterste inleverdatum aanvraag TLV: 12 mei 2O23
NB: Aanvragen mogen in een continuproces worden ingeleverd. De uiterste inleverdatum is
12 mei 2023, dit zodat de toelatingscommissie van het Samenwerkingsverband de tijd heeft om
de dossiers te beoordelen en SO/SBO scholen tijd hebben om hun klassenindeling te maken.

terug naar het overzicht

