“Hop on…”Atrium Academy
Op de agenda
• 17 april
Netwerk onderwijsassistenten
“Taal in blokjes”
Duizend Eilandenschool
8:30 – 9:30 uur
• 17 april
ICT-workshop
Google classroom en
“Vragenuurtje” Prowise
St. Joseph
15:45 – 16:45 uur

Prowise & Pizza
De snel volgeboekte Prowise&Pizza was
meer dan geslaagd! Na april horen we of
we geslaagd zijn voor de ingeleverde
opdracht.

Schoolopleider en coach

Naast de activiteiten die wij aanbieden,
jj
hebben
wij binnen de stichting een
schoolopleider en een interne coach. De
schoolopleider, Natasja Vermeulen, is
verantwoordelijk
voor
plaatsing,
begeleiding en beoordeling van alle
stagiaires binnen Atrium. Daarnaast
begeleidt zij ook de mentoren indien
gewenst.
De interne coach voor (startende)
leerkrachten, Mirjam Ooijevaar, begeleidt
alle leerkrachten de eerste 3 jaar nadat zij
de opleiding hebben afgerond. Ook
begeleidt zij collega's met compacte
werk gerelateerde coachvragen. Voor
vragen daarover kun je altijd terecht bij
hen.

Opgave Schoolreis
jjOp

4
juni
mogen
een
aantal
leerkrachten op schoolreis met een
volkswagenbusje. We gaan naar twee
scholen in Noord-Holland met leerpleinen
en unitonderwijs en tussendoor een
verzorgde picknick. Wil je er bij zijn? Meld
je dan aan bij ons!

Atrium Academy

Netwerken 1/ 2, 3/ 4, 5/6 en 7/8.
Donderdag
15 maart waren alle
jj
netwerken op de St. Maartenschool.
Het was weer erg verfrissend en
inspirerend om met elkaar in gesprek
te gaan.

• 16 mei
Lerarenregister informatie
Paus Johannesschool
14:30-15:30
• 4 juni
Schoolreis voor leerkrachten
8.00-16:00

ICT-workshop
Bij deze workshop kun je kiezen om
aan de slag te gaan met Google
classroom óf “Vragenuurtje” Prowise .
Merel en Mariska staan voor jullie
klaar om jullie uitleg te geven
en
hulp te bieden.
Google
Classroom
wordt
een
onderwijstoppertje
genoemd.
Leerkrachten kunnen opdrachten
versturen en het biedt leerlingen de
kans om samen te werken. Opgave
hiervoor is gewenst.

Netwerk onderwijsassistenten

“Er gaat een wereld
voor me open!”
Marjan Mensen
Marit Berger:
m.berger@atriumscholen.nl
Inge Kamerbeek:
i.kamerbeek@atriumscholen.nl

jjEr is een interessante bijeenkomst

geweest met uitwisseling van diverse
methoden om kinderen te helpen de
basisvaardigheden aan te leren. Op
dinsdag 17 april is er al een vervolg
gepland over “Taal in blokjes.”
Wendy geeft instructie daarover en
zorgt voor een startpakketje, zodat je
kinderen extra ondersteuning kan
geven voor taal en spelling. Bij
interesse kun je aanhaken!
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