| Uitnodiging Inspiratie-estafette |
| vrijdag 30 juni 2017 |
De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’
organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of
gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van
samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en
onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.
Inschrijven als duo
Een gecombineerde inschrijving van samenwerkingspartners (vanuit onderwijs, jeugdhulp en/of gemeente)
heeft de voorkeur. Deelname is kosteloos.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@onderwijsjeugd.nl of schrijf u hier direct in.
Praktijk die op 30 juni 2017 haar deuren opent:
Samen naar School klas: kinderen met een ernstige handicap
krijgen les binnen de muren van een reguliere school (Nijmegen)
In Nederland is het onderwijs voor kinderen met en zonder handicap gescheiden. Terwijl andere kinderen elkaar
ontmoeten op school en in de buurt, volgen kinderen met een handicap onderwijs samen met andere kinderen
met een handicap. Stichting Liz brengt hier verandering in: een bijzondere klas voor kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand binnen een gewone basisschool. In
hun eigen klas krijgen ze onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar
mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het
speelkwartier. In deze sessie staat hun aanpak centraal: we zijn samen waar het kan en apart waar het nodig is.
Er is een interactieve presentatie en er volgt een bezoek aan de Samen naar School klas van Stichting Liz.
Organisatie:
Locatie:
Tijdstip:

NSGK Samen naar School en Stichting Liz
Brede School De Dukendonck, Nijmegen
10.00 uur -12.00 uur
Schrijf u hier in voor deze sessie.

| Schrijf u hier in voor de sessie van 30 juni 2017 |
| www.onderwijsjeugd.nl |

