“Hop on…”Atrium Academy
Op de agenda
• 18 januari
Prowise&Pizza (Vol)
DDE 15:45-19:15
• 22 januari
Netwerk Conciërges
Clusius 9:30-11:00
• 24 januari:
Hoogbegaafdheid
Koolvlet 13:00-16:00

Netwerk onderwijsassistenten
Onder het genot van koffie en wat
lekkers zijn wij het netwerk voor
onderwijsassistenten gestart.
Aan de hand van hulpvragen, die
de onderwijsassistenten hadden
opgesteld, is er gesproken. Veel
hulpvragen kwamen overheen: Hoe
overleg je met de desbetreffende
leerkrachten? Organiseer je het
overleg
over
hulpplannen
en
voortgang
d.m.v.
sharepiont,
schriftje of gespreksmomenten?
Belangrijk wordt gevonden dat
leerkracht en onderwijsassistent met
elkaar in gesprek blijven! Een zeer
vruchtbare netwerkbijeenkomst.
De volgende bijeenkomst staat op
19 maart gepland.

Leraren register
In augustus 2018 gaat de registratie
van het lerarenregister van start. Door
het
beroep
leraar
en
het
lerarenregister wettelijk te verankeren

versterkt
de
overheid de positie van leraren en de
zeggenschap van leraren over eigen
professie. In het lerarenregister zelf
wordt de leraar op de hoogte
gehouden of hij voldoende doet om
na vier jaar te mogen herregistreren.
Atrium Academy

De criteria die hiervoor gelden zijn door
de beroepsgroep zelf opgesteld. Om
hier meer duidelijkheid over te krijgen
wordt
16
mei
een
informatiebijeenkomst georganiseerd
over het lerarenregister. Zet hem alvast
in je agenda!

• 14 februari
Mad Science workshop
St. Maartenschool
15:45-16:45
• 16 mei
Lerarenregister informatie
Eén van de Atriumscholen
14:30-15:30

E-Learning
Het aanbod van E-Learning, waarmee
jj
je jezelf kunt nascholen in je eigen
tempo en tijd is beschikbaar! De juiste
link heb je in deze mail ontvangen. De
trainingen Microsoft office365 en
Sharepoint zijn beschikbaar. Ben je
hierin geïnteresseerd dan kun je bij
Inge een inlogcode opvragen. Deze
vul je in bij Coupon.
Na je gegevens ingevuld te hebben,
kun je direct aan de slag. Het is
mogelijk tussentijds te stoppen en een
andere keer verder te gaan. Je eindigt
met een eindtoets, waarna je een email krijgt of je het gehaald hebt. Als je
die aan ons doorstuurt, ontvang je van
ons het certificaat.

“Geen lerend kind
zonder lerende
leerkracht” Conny
Morpurgo
Marit Berger:
m.berger@atriumscholen.nl
Inge Kamerbeek:
i.kamerbeek@atriumscholen.nl

Schoolreis leerkrachten
Maandag 4 juni gaat de Academy
weer op schoolreis! Zou er nu wel een
bus komen….? Denk er alvast over na
of je mee zou willen en waarom. Het
aanmelden hiervoor volgt nog.

Stichting Atriumscholen

Bijschrift bij foto of afbeelding
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