
Wij nodigen u uit:

26 januari 14:30 - 16:00 Livecast 

De Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs is er duidelijk over:  
vrijwel alle, maar vooral kwetsbare leerlingen hebben grote 

achterstanden opgebouwd door de schoolsluiting. Zeker de huidige 
groep 8 leerlingen. Hoe geven we in deze tijd een goed advies? Graag 

gaan we samen in gesprek met onze eigen Amsterdamse onderwijs 
professionals én leerlingen!

Kansrijk adviseren: welke ruimte biedt de wet? Wat zegt 
wetenschappelijk onderzoek? Wat mogen we verwachten van onze 

bestuurders? Wat is het leraren- én leerlingenperspectief?

Onze gasten

Leerlingen van het Hyperion Lyceum

Sara Geven - assistant professor sociologie, Universiteit van 
Amsterdam

Lotje Cohen - onderzoeker Onderzoek Informatie en Statistiek 
gemeente Amsterdam

Marco de Leeuw – leerkracht Polstok en lid lerarencollectief
Justa Heijm – directeur basisschool Capelle en Driemaster

Gisella Emkow – intern begeleider basisschool Capelle en Driemaster 
Frans van den Hemel – bovenschools intern begeleider
Annette Bosscher – zorgcoördinator Hyperion Lyceum

Charles Dames – leerkracht Willibrord School

Arnold Jonk – bestuurder STAIJ
Maryse Knook – bestuurder – directeur bij Open 

Schoolgemeenschap Bijlmer

Marjolein Moorman – Wethouder Onderwijs Armoede en 
Inburgering

Vertegenwoordiger van de Inspectie van het Primair Onderwijs

Gernanda Schutte, projectleider van de Staat van het Primair 
Amsterdamse Onderwijs zal het webinar presenteren.

Wil je erbij zijn? Meld je aan. Klik hier!

EXTRA - Webinar praktische zaken op 20 januari
Heb je als leerkracht van groep 8 of intern begeleider paktische 

vragen over de kernprocedure, het goed invullen van het OKI - doc 
of een vraag rondom een specifieke leerling? Doe dan mee aan de 
Zoom-meeting op 20 januari van 14.00 tot 15.00 of van 15.00 tot 
16.00. De operationeel manager van ELK en de onderwijsadviseurs 
van de Samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Geef je hier 
op. Alle webinars, powerpoints én informatie over advisering uit de 

Week van de Overstap 2020 zijn hier terug te vinden.

Scan de QR-code of klik hier 
om naar de livecast te gaan

Geen kind de dupe van het coronavirus! 
Wij adviseren kansrijk!

Webinar 26 januari van 14.30 tot 16.00 uur
Live vanuit Pakhuis de Zwijger

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeokRTKJSMTE8VKHEpq3Etmrq-eHwsBR5fjligsr8tkKnnjtQ/viewform
https://www.elkadam.info/actueel/week-van-de-overstap-2020
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kansrijk-adviseren-geen-kind-de-dupe-van-de-coronacrisis-135997699781
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kansrijk-adviseren-geen-kind-de-dupe-van-de-coronacrisis-135997699781
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kansrijk-adviseren-geen-kind-de-dupe-van-de-coronacrisis-135997699781



