Aan alle medewerkers van UN1EK onderwijs en opvang

Beste collega’s,
UN1EK bruist!
In november bestaat Kindcentrum Prins Willem Alexander alweer zes jaar. Ter gelegenheid
van deze verjaardag organiseren we op 22 november het PWA-PODIUM waar collega's van
UN1EK elkaar kunnen inspireren en enthousiasmeren.
Op alle locaties van UN1EK wordt flink aan de weg getimmerd om de ontwikkeling van
kinderen optimaal te laten verlopen. Iedere UN1EK locatie heeft eigen speerpunten,
succesformules of innovatieve plannen. Tijdens het PWA-PODIUM wordt dat met elkaar
gedeeld. Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn op woensdag 22 november a.s. om
14.00 uur in Kindcentrum Prins Willem Alexander.
Op het programma staan:
‘Van juffen en meesters – klassen en groepen naar expertiseteams’,
over de pilot ‘Expertiseteam groep 3’ binnen kindcentrum Prins Willem Alexander.
‘Schooltaal in groep 1 – 8’
Marlies Oosterlee bespreekt de aanpak van woordenschat binnen IKC Ichthus in Maassluis.
‘Horizontale doorgroei’
Petra van Zwieten van IKC Het Spectrum uit Vlaardingen vertelt over de bijzondere
groepssamenstelling bij de hele-dag-opvanggroepen.
‘UN1EK rent de marathon’
Ethel van Deventer licht dit bijzondere UN1EK-event toe.
‘Vernieuwingen op Het Balkon’
Anneke van de Beukel deelt met ons de innovaties binnen haar IKC
‘Interne audits’,
met informatie van de werkgroep OOK
‘Snappet’,
over hoe de 21ste eeuw echt gestalte krijgt binnen IKC Van Kampen wordt verteld door de
medewerkers Lize, Yanick, Linda en Lonja.

‘Een servicebureau met een onderscheidend profiel’
Medewerkers van het SB van UN1EK vertellen over het un1eke van het servicebureau.
‘De Familieklas’
Bijzondere zorg binnen Kindcentrum De Ark – Mariëlle Kester en Berry Hakkeling vertellen
erover.
‘Ambities houden het IKC levendig!’
Arno Schippers over geld en andere zaken.
‘Stichting Leerkracht in het IKC’,
met Hans Wijma van De Regenboog uit Maassluis, die ons even muzikaal kennis laat maken
met de ideeën van Stichting Leerkracht.
‘BSO Nieuwe Stijl’
Els Berkeveld van IKC Ichthus over de nieuwe uitstraling van de BSO daar.
‘UN1EK gaat inclusief!’
De bestuurders Eric Boerhout en Claudia Doesburg nemen ons mee in de laatste
ontwikkelingen van passend onderwijs naar inclusie.
We hopen dat je komt! Geef het door aan je leidinggevende voor 15 november. Na afloop
van de presentaties is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een
drankje te ontmoeten.

Vriendelijke groeten,
namens het MT van Kindcentrum Prins Willem Alexander,
Peter van der Windt

