Uitnodiging & programma
POVO netwerkbijeenkomst 15 september 2022, 16.00 uur-

20.00 uur,
hotel Volendam in Katwoude, Wagenweg 1, 1145 PW
Beste collega’s,
Voor leerkrachten groep 8 PO-SBO-SO en onderbouw VO-VSO en andere betrokkenen bij de
overstap leerlingen van PO naar VO, is zoals elk jaar op de derde donderdag van september:
de POVO netwerkbijeenkomst in Hotel Volendam. Dit jaar dus op 15 september a.s.!
De bijeenkomst wordt kostenvrij aangeboden, maar i.v.m. de catering en indeling workshops
is aanmelden noodzakelijk. Geef je daarom a.u.b. zo snel mogelijk op bij
g.heemeijer@swvvowaterland.nl
PROGRAMMA
16:00 uur
16:30 uur
16:40 uur
17:00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

inloop
opening/welkom
In vogelvlucht: protocol Waterlandse Overstap 2022
Interactieve voorstelling ronde 1
Eten en elkaar beter leren kennen ‘ Wat vinden we belangrijk om in de toekomst
over te dragen?’
Interactieve voorstelling ronde 2
Afsluiting

Een werkgroep bestaand uit PO en VO mensen heeft dit jaar een programma samengesteld
met 2 interactieve voorstellingen.
Stichting KIKID (werkt o.a. voor- en met- jongerenacteurs) een
interactieve voorstelling over wat we in de praktijk (kunnen) meemaken
met leerlingen in het kader van het veranderende denken over
genders/seksualiteit-geaardheid.
Stichting DNLT-theatercollectief verzorgt een
interactieve voorstelling over het voeren van
ingewikkelde gesprekken met als titel ‘Hebben we het
over mijn zoon?’

Tijdens het eten is er voldoende gelegenheid tot uitwisseling tussen de PO en VO deelnemers
over casuïstiek en overdracht. Het Waterlandse overstap protocol is dit schooljaar nog gelijk
aan de vorige twee jaren, maar we herbezinnen ons dit jaar ook alvast op wat we in het
protocol voor de komende drie jaar (vanaf schooljaar 23-24)zouden moeten vastleggen. We
vragen iedereen daarom tijdens het eten met elkaar in gesprek te gaan over wat jullie
essentieel vinden om de schooljaren vanaf 23-24 aan elkaar over te dragen.

NB. Voor wie vragen heeft over het werken met het digitale aanmeldsysteem Onderwijs
Transparant is er de gelegenheid je aan te melden voor een instructie en oefen sessie die in
overleg met de deelnemers gepland zal worden.

