EduExtra
Schoolbegeleiding en leerlingbegeleiding

___________________________________________________________________________________

Schoolbegeleiding
“Zo wordt speciaal heel normaal”
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
worden steeds meer binnen het regulier
onderwijs opgevangen.
Docenten ervaren daardoor vaker dat er
meer leerlingen met een specifieke hulpvraag
in de klas zitten en dat zij vaak andere
specifieke onderwijsbehoeftes hebben.
Het omgaan met klassen waarin deze leerlingen zitten, behoeft een specifieke aanpak
en kennis.
In veel gevallen willen docenten graag met deze leerlingen werken, maar ontbreekt het
aan expertise en kennis om dit werkbaar te houden.
EduExtra biedt deskundigheidsbevordering op het
gebied van ontwikkelings- en gedragsstoornissen
in de vorm van:

•
•
•
•
•
•

Cursussen
Workshops
Trainingen
Studiedagen
Intervisie
Observaties

Alles wat EduExtra aanbiedt is niet standaard maar aangepast aan de hulpvraag en
ondersteuningsbehoefte van de opdrachtgever.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte neemt u contact op met EduExtra:
M. Lodder
info@eduextra.nl
06-14311484
www.eduextra.nl
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De verschillende mogelijkheden nader toegelicht:
Cursus
Een cursus kan door een heel team of een deel daarvan gevolgd worden. Denk hierbij aan
onderwerpen als:
• Autisme in de klas voor zowel primair als voortgezet onderwijs, deze zal in samenwerking met
het Steunpunt Autisme aangeboden worden.
Een cursus zal uit meerdere bijeenkomsten bestaan waardoor er na het volgen van de cursus een
basiskennis aanwezig is.
Workshops
Workshops zijn eenmalige bijeenkomsten van 1 á 1,5 uur waarin een bepaald onderwerp nader
toegelicht kan worden.
Denk hierbij aan:
• Autisme
• ADHD
• Succesvol mentorschap
• Omgaan met een moeilijke klas
• Groepsdynamica
• Enz…
Tijdens deze workshops krijgt u achtergrond informatie en handvatten welke ingezet kunnen worden
binnen de school.
Studiedagen
Studiedagen kunnen geheel verzorgd worden op locatie. U kunt met een heel team deelnemen aan
een studiedag welke geheel is samengesteld op de door u gestelde hulpvraag. Dit kan zijn op het
gebied van ontwikkelingsstoornissen en/of gedragsstoornissen, maar kan ook betrekking hebben op
het op een goede manier starten met een klas, oplossingsgericht- en/of handelingsgericht werken,
het implementeren van Passend Onderwijs binnen de school, opstellen van een
ontwikkelingsperspectief en het werken hiermee enz.
Trainingen
• Aan klassen kunnen trainingen gegeven worden zoals een brugklastraining die leerlingen uit
groep 8 voorbereiden op een goede en zorgeloze overstap naar het voortgezet onderwijs.
• Kids’Skills en Mission Possible
Intervisie
Wij helpen om intervisie op een zinvolle, productieve en prettige manier aan te bieden.
Observatie
Het is mogelijk (met toestemming van ouders) een eenmalige observatie aan te vragen voor een
specifieke klas of leerlingen. De bevindingen worden met alle betrokken partijen besproken en
wanneer gewenst wordt er advies gegeven.

