Nieuwsbrief #1

Bekijk de webversie

En daar is alweer de volgende nieuwsbrief! Deze keer hebben we veel te vertellen. Het is de laatste
nieuwsbrief voor de zomervakantie, maar wij werken door in de zomer (en zijn dus ook gewoon
bereikbaar)! Ondertussen zien we de eerste examenuitslagen al voorbij komen. Knap hoor hoe al die
jongeren het, samen met hun docenten, tot een goed einde hebben weten te brengen in een hele
ingewikkelde tijd! We wensen je veel leesplezier, maar ook alvast een hele fijne zomervakantie toe!

Mensenhandel
De medewerkers van startWijzer hebben samen met collega's uit het netwerk de traning
"mensenhandel… (niet) op school" gevolgd. Deze training werd gefinancierd door Serious
request en gegeven door het Rode Kruis samen met Fier. Er is een uitzondering voor ons
gemaakt. Wij zijn immers geen onderwijsinstelling, maar werken wel nauw samen met het
onderwijs. Super dat dit zo kon. En daardoor hebben ook collega's van de gemeenten in onze
regio met ons mee kunnen doen. Deelnemers naast onze eigen medewerkers waren collega's
vanuit gebiedsteams, orde & handhaving, maar ook diverse onderwijspartijen. De training is als
zeer waardevol ervaren door de deelnemers. Het was erg goed en mooi om dit zo samen met
elkaar te doen. Wat zou het tof zijn als we vaker van dit soort gezamenlijke trainingen kunnen
doen….
Het onderwerp mensenhandel en ondermijning blijft binnen ons team onderwerp van gesprek.
We hopen op een vruchtbare samenwerking met alle partijen. Mocht je dit nu lezen en denken:
He, dat is ook wel iets voor bij ons op school, weet dan dat je alle informatie onder deze
link kunt vinden.
Inmiddels is er ook lesmateriaal ontwikkeld. Hartstikke goed en leuk!

Maak kennis met... Bieuwe van der Meulen
Onze medewerkers zijn de kracht van startWijzer en samen
komen we verder. Wij stellen graag onze medewerkers voor,
dit doen wij in de rubriek: "Maak kennis met..."
Deze keer is dat Bieuwe van der Meulen. Hij vertelt over wie
hij is en wat zijn werkzaamheden als overstapcoach zoal zijn.
Ter verduidelijking neemt hij ons mee in een casus!

Lees Bieuwe zijn verhaal hier

Onderzoek naar onderwijstijdverkorting
Voor de nieuwsbrief spraken we met leerplichtambtenaar en tevens fantastische collega
Hendrika. Een jaar geleden heeft ze bij ons stage gelopen en dat beviel zo goed dat ze bij ons
haar afstudeeronderzoek kwam doen en daarnaast als leerplichtambtenaar aan de slag ging.
Wij zijn erg benieuwd hoe het onderzoek naar onderwijstijdverkorting is gegaan, hoe het werk
bevalt en wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen.
Lees het interview hier

Talkshow kansengelijkheid in het onderwijs
In de live talkshow Urban Onderwijs ontvangt presentator
Abdelkader Benali tafelgasten uit het po, vo, mbo, hbo en wo
over hoe het onderwijs de toegenomen segregatie op basis
van sociaaleconomische achtergrond kan tegengaan.
Thema's als maatwerk, talentontwikkeling, positieve feedback,
culturele sensitiviteit en burgerschapsvorming komen aan
bod. Hoe kan het onderwijs voeling blijven houden met de in
rap tempo veranderende samenleving? Wat hebben one
kinderen straks nodig? Welke rol hebben docenten bij het
opleiden van jongeren tot kritische en weerbare burgers zijn
vragen die zij zich daarbij stellen.
Op 4 juni was deze talkshow vanuit VO Singelland Surhuisterveen. Onderwerpen van gesprek
waren hier: vroegsignalering en preventie, ondersteuning bij taalachterstand en de kracht van
meertaligheid, ambitities en horizon verbreden, cultuurverandering en kansen vergroten.
Lees hier de terugblik vanuit Urban en klik op de link om terug te kijken.
Terugblik
Aflevering terugkijken

Verzuim tijdens en na Covid-19
Uit het oog, uit het hart? Het melden van verzuim 18- en 18+ blijft belangrijk, nu en zeker ook
weer na de zomervakantie. Marten Plantinga schrijft een prikkelend stuk over zijn ervaring met
verzuim.
Lees hier het verhaal van Marten
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