“

Idee-Café
Uitnodiging
Idee-café
Locatie: 1e Tochtweg 11c
Nieuwerkerk aan de IJssel
1 november | 16:00 – 18.15

Met de herfstvakantie in zicht, hebben de leerlingen hun draai in hun nieuwe groep
weer gevonden en is de basis gelegd voor dit schooljaar. Bij die basis horen de
belangrijke vakken rekenen en taal en daarom gaan we daar tijdens het idee café
op 1 november aandacht aan besteden met de onderwerpen T.O.S. en rekenen.

Programma
15.45
16.00
18.15

Inloop met een kopje thee of koffie
Start idee café – sessie Rekenen of TOS
Einde

Onderwerp 1: Rekenen
Met Sprongen Vooruit is het effectieve reken-wiskundeprogramma dat de reken-wiskundedidactiek in kleine
tussenstapjes beschrijft zodat jij als leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Wetenschappelijk
is aangetoond dat leerlingen die les krijgen op basis van dit rekenprogramma, betere rekenresultaten halen.
De ontwikkelaar van Met Sprongen vooruit, Julie Menne, neemt je tijdens dit café mee door de hele
ontwikkellijn.

Onderwerp 2: Ervaar TOS (Taalontwikkelingsstoornis)
Als veel mensen praten, dan botst zoveel in mijn hoofd.” Zo legt een jongen met TOS uit wat hij heeft. In de
hersenen van mensen met TOS lopen de verbindingen tussen hersengebieden anders. Daardoor hebben ze
bijvoorbeeld moeite met het onthouden en leren van woorden of klanken. Nog te vaak wordt TOS verward met
dyslexie, stotteren, een algemene taalachterstand of autisme.(www.ikenkentalis.nl)

Geef je op via:
ihoogewoning@scholengroepholland.nl
onder vermelding van: idee café + onderwerp

Tijdens dit café ervaar je hoe het is om TOS te hebben en krijg je inzicht in de hulpvragen van een kind met
TOS. Na afloop ontvang je een certificaat voor deelname.

We nodigen je van harte uit om je in te schrijven voor deze inspirerende onderwerpen en voor
ontmoeting met een lekker kopje koffie of thee!
Let op: het aantal plekken is beperkt dus schrijf je snel in!

