‘Samen leren’ in de praktijk op 11 april
Met 85 deelnemers was de jaarbijeenkomst die RPO Rijnmond op woensdag 11 april 2018
in Spijkenisse hield, sowieso al geslaagd. Ook de opzet van het programma droeg bij aan
het succes. Het ging namelijk in veel gevallen om producties, workshops en presentaties
van leraren, schoolleiders en andere medewerkers aan elkaar. Niet voor niets was het
thema: ‘Samen leren – samen professionaliseren’.
De jaarbijeenkomst was bedoeld om kennis te delen en elkaar opnieuw te ontmoeten als
betrokkenen bij de opleidingsschool RPO Rijnmond. Coördinator Liesbeth Bloeme schetste na
het welkom kort de stand van zaken in het traject om een erkende opleidingsschool te worden.
Hopelijk is dit in mei 2019 zover.

Film ‘Praten over passie’
Daarna vond de ‘wereldpremière’ plaats van de film ‘Praten over passie’, waarin vijf leraren van
scholen die aangesloten zijn bij RPO Rijnmond vertellen over hun motivatie om voor de klas te
staan.

Gluren bij de buren
Er werd nog een initiatief gelanceerd: het project ‘Gluren bij de buren’. Daarin worden scholen
uitgenodigd om dichtbij huis van andere scholen te leren. Dat kan zijn op het terrein van een
bijzonder onderwijsaanbod – zoals een internationaal business college – of van leerlingzorg –
een trajectklas – of van de begeleiding van studenten aan de lerarenopleiding of startende
leraren. Mariska Rufi (foto boven) riep de aanwezigen op om hun school open te stellen voor
collega’s én om een leervraag voor de eigen school te formuleren.
Workshops en presentaties
In twee rondes volgden de deelnemers een breed scala aan workshops en presentaties, verzorgd
door leraren, schoolleiders of onderwijsondersteuners.
Na afloop van de tweede ronde werd onder het genot van een drankje en hapje nog teruggeblikt
op de middag en gezellig bijgepraat. Óp naar de jaarbijeenkomst 2019!
Jaarbijeenkomst 2019
Die wordt in 2019 gehouden ná de accreditatie van RPO Rijnmond tot erkende opleidingsschool.
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