De samenwerkingsverbanden Rijnstreek, PPO Leiden, Duin- en Bollenstreek en
Berséba nodigen alle intern begeleiders uit voor de jaarlijkse
informatiebijeenkomst over de zorg voor leerlingen met Ernstige Enkelvoudige
Dyslexie op 22 september 2020.
Dit jaar is de opzet wat gewijzigd. Door de omstandigheden is er gekozen voor één
dag op een locatie waar de coronamaatregelen goed kunnen worden nageleefd.
Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen startende en ervaren ib’ers
om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij uw praktijksituatie.
In deze uitnodiging treft u de organisatorische en inhoudelijke informatie aan.

Praktische informatie
Voor wie?
Waar?
Inschrijven?
Wanneer?

Startende ib’ers en ervaren ib’ers
Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, Leiden
Via deze links: Ochtend / Middag / Avond
22 september 2020, kies uit:

‘s morgens
Startende ib’ers:
9.00-12.00 uur
Ervaren ib’ers:
10.15-12.00 uur

‘s middags
Startende ib’ers:
13.00-16.00 uur
Ervaren ib’ers:
14.15-16.00 uur

’s avonds
Startende ib’ers:
18.30-21.30 uur
Ervaren ib’ers:
19.45-21.30 uur

Als u zich ingeschreven heeft, krijgt u vooraf informatie over de
coronamaatregelen

Inhoudelijke informatie
Startende ib’ers
Ieder dagdeel start met een uur voor startende intern begeleiders, waarin organisatie van de EED-zorg binnen Holland
Rijnland wordt besproken. We nemen samen de diverse documenten in grote lijnen door, waarbij de nadruk ligt op de
rol van de school bij het aantonen van de hardnekkigheid en de achterstand. Ook meer ervaren ib’ers die het verhaal
graag nog een keer willen horen zijn van harte welkom.
Na een uur is er een korte pauze voor de startende ib’ers en komen de ervaren ib’ers binnen. We vervolgen dan samen
met het verdiepingsprogramma
Verdiepingsprogramma voor ervaren ib’ers
Daarna vervolgen we met een verdiepingsprogramma. Zoals ieder jaar gaan we in op de huidige actualiteit en nieuwe
ontwikkelingen rondom dyslexie, waaronder Dyslexie Centraal. Dit jaar is daarbij speciale aandacht voor gevolgen van
het coronavirus voor leerlingen met dyslexie. We vervolgen met twee verdiepingsthema’s.
 In het eerste verdiepingsthema gaan we in op dyslexie bij meer- of hoogbegaafde leerlingen. De richtlijn van het
Nederlands Kwaliteitsinstituut voor deze leerlingen is hierbij het uitgangspunt.
 In het tweede verdiepingsthema gaan we in op de gang van zaken bij leerlingen bij wie een vermoeden van
dyslexie is, maar die buiten de vergoedingsregeling vallen. Dit roept altijd veel vragen op waar we met elkaar
verder op in gaan.

