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De producten die de afgelopen 
drie jaar zijn ontwikkeld binnen het 
project ‘Versterking 
Samenwerking’ worden onder 
andere ingezet binnen 
ontwerpateliers en in schoolteams. 
Ook de verschillende 
samenwerkingsgroepen krijgen 
langzaam vorm en beginnen 
contacten te leggen via de site.  
Het thema ‘begeleiding van 
startende leraren’ heeft een 
doorstart gemaakt en ook ‘mobiel 
leren’ is bezig om de groep vorm te 
geven en uit te breiden (zie 
hieronder). 
Daarnaast zijn er ook een aantal 
nieuwe PLG’s (Professionele 
LeerGemeenschap) gestart. 
Voorbeelden zijn: ‘Het leraren 
tekort’ en ‘Wetenschap en 
Techniek’.  
 
 

Ben je nog geen lid en/of lijkt het je 
leuk om deel te nemen aan een 
van de PLG’s? Of heb je misschien 
samen met een aantal anderen een 
plan om een nieuwe PLG op te 
zetten?  
Aanmelden kan via de hierna 
genoemde mailadres. Hierbij 
wordt om een korte motivatie 
gevraagd.  
Let op: om je aan te melden voor 
een PLG moet je lid zijn van de 
website www.lerendeleraren.nl 
 
Meld je nu aan via 
info@lerendeleraren.nl 
 
Ken je een project in de omgeving 
dat wel eens mooi aan zou kunnen 
sluiten bij een themagroep van 
ons? Denk bijvoorbeeld aan 
cultuur. Geef het door via 
info@lerendeleraren.nl 
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December 2017 

Kennisdelingsmiddag Kennisnetwerk 

Twente 

Op donderdag 14 juni 2018 van 13:00u 

tot 17:00u organiseert het 

Kennisnetwerk een 

kennisdelingsmiddag. Houdt deze 

datum vrij in je agenda! 

 

Website 

Houd de website in de gaten! 

Op dit moment zijn we bezig om de 

website gebruiksvriendelijker te maken.  

 

Even voorstellen   

 
Wij zijn Anneloes Muller – van der 

Molen (l) en Hester Langkamp – 

Waanders (r) en wij zijn dit schooljaar 

begonnen als programmaleider OidS 

vanuit het werkveld (Hester) en 

coördinator PLG’s en webbeheerder van 

www.lerendeleraren.nl (Anneloes).  

Voor vragen mogen jullie altijd contact 

opnemen met hlangkamp@marcant-

bsv.nl of a.muller@holterenk.nl . 
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Themagroep: mobiel leren 
De doorstart van Team Mobiel Leren 

Team Mobiel Leren is een professionele leergemeenschap die zich 

richt op het omgaan met verschillen met behulp van digitale 

leermiddelen. De opbrengsten van dit project zijn in juni 2017 

opgeleverd en bestaan uit: 

1. Handreikingen voor startende leerkrachten, te vinden op 

onze website: http://rekenen.lerendeleraren.nl   

2. Leeropbrengsten van de teamleden zelf en van betrokken collega’s 

De leden van team mobiel leren zien mogelijkheden om deze opbrengsten verder aan te vullen en  krijgen de kans om 

dit daadwerkelijk te doen binnen het kennisnetwerk Lerende Leraren. Het team belegt een keer per drie weken een 

werkbijeenkomst van 2,5 uur. Tijdens deze bijeenkomsten delen we  ideeën, bundelen we kennis en verbinden we 

praktijk en theorie.  

Is je interesse gewerkt en zou je graag bij willen dragen aan de doelen van 
Team Mobiel Leren?  
Weet dan dat bijdragen op de verschillende manieren kan, bijvoorbeeld met 
een verzoek aan team mobiel leren om een workshop over (reken)apps te 
verzorgen, met uitgewerkte reviews en/of praktijkvoorbeelden voor op de 
website en natuurlijk als lid van Team Mobiel Leren.  
Kijk voor een uitgebreidere beschrijving van deze werkgroep op de site: 
http://lerendeleraren.nl 
 
Mocht je een bijdrage willen leveren meld je dan bij Martine van der Ploeg: 
M.vanderPloeg@marcant-bsv.nl!  

Themagroep: begeleiding van startende leraren 
De groep ‘begeleiding van startende leraren’ heeft de volgende producten ontwikkeld: 

• Procedures en protocol voor het begeleiden van startende leraren. 

• De rolbeschrijvingen van verschillende soorten begeleiders. 

• Indicatoren van de bekwaamheidseisen van startbekwaam naar 
basisbekwaam. 

• Didactische scenario’s van                                                                                   
bovenstaande producten. 

Al deze producten zijn op de website www.lerendeleraren.nl te vinden. 

Het delen en uitwisselen van ervaringen bij het begeleiden van starters                                                                                                        
zou een vervolg kunnen zijn. De site kan hiervoor een mooi middel zijn                                                                                               
om met elkaar in contact te blijven.  
Begeleid je ook starters binnen jouw school of bestuur? Meld je dan aan                                                                                                
bij de samenwerkingsgroep op de website. 

  

 

 

 

Op 12 en 13 maart 2018 komen zo’n 

500 lerarenopleiders uit Nederland en 

Vlaanderen samen aan de oevers van 

de mooie Maasstad Roermond.  

Het thema Cross-overs in werk en 

opleiding van leraren staat dan 

centraal in keynotes, workshops, 

symposia, posters en round tables.  

Schrijf je nu in! 

VELON CONGRES 2018 

FIJNE FEESTDAGEN! 
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