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Aanbod Leernetwerken
2021 | 2022

Leernetwerken bij
MosaLira
Sinds een aantal jaar zijn er Leernetwerken binnen
MosaLira actief. Centraal staat het schooloverstijgend
leren van en met elkaar. Bij de leernetwerken hebben alle
deelnemers een actieve rol. Iedereen heeft immers iets in te
brengen, te delen, te ontwikkelen of te verdiepen.
In deze folder tref je meer informatie aan over deze
leernetwerken.

Waarom zijn er leernetwerken?
Waar kun je uit kiezen en om welke inhoud gaat
het? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats?
En belangrijk, hoe kun je je aanmelden?

Wat is de essentie van de
leernetwerken bij MosaLira
MosaLira moedigt al haar medewerkers aan zich
professioneel te ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor
ons allemaal. En bij onze professionalisering staat uiteraard
het goed onderwijs voorop! We kunnen delen waar we trots
op zijn en elkaar verrijken.
We kijken bij elkaar in de keuken. Dat ‘wat werkt’ kan zich
als een olievlek verspreiden. We zijn in staat om ons denken
en handelen te verbinden met de visie van MosaLira, onze
gezamenlijke visie. Deelname aan leernetwerken is een
onderdeel van je deskundigheidsbevordering.
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Welke leernetwerken?

Voor de volgende leernetwerken hoef je je niet apart aan te
melden, daarvan ben je vanuit je functie of rol al deelnemer:

Vanaf schooljaar 2021 | 2022 kun je je aanmelden voor de
volgende leernetwerken
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•
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•
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•
•
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•
•
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•
•

Lezen om te leren
Rekenen
NT2
Meer- en hoogbegaafdheid
Jonge kind
Wetenschap en technologie
Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
Kindercoaching
Identiteit
Muziek
Rouw- en verliesbegeleiding
Starters

Hoe werkt het?
Je schrijft je in voor de bijeenkomsten in het schooljaar
2021 | 2022. Neem je al deel aan één van de leernetwerken,
meld je dan toch opnieuw aan. Aanmelden kan na overleg
met je leidinggevende tot uiterlijk 5 juli 2021. Om je aan te
melden: Klik hier
Leernetwerken lopen in principe door, ook na afloop van een
schooljaar.
-	Uiteraard overleg je met je leidinggevende over je
deelname aan een leernetwerk.
- Je deelname wordt opgenomen in je normjaartaak.

NB. Deelname aan een leernetwerk is niet vrijblijvend.
Daarom de dringende oproep om bij aanmelding de
geplande bijeenkomsten en data goed af te stemmen binnen
de eigen organisatie. Met de aanmelding gaan we ervanuit
dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.

MosaLira Overleg (MO)
Intern begeleiders
ICT
Sport & beweging
Aandachtsfunctionarissen
Administratief medewerkers
Conciërges
AVG

Voor wie?
Alle MosaLira-medewerkers maar ook kindpartners en
collega’s van andere schoolbesturen zijn welkom.
Er zijn voor deelnemers vanuit MosaLira geen kosten
verbonden aan deelname aan de leernetwerken.
De regisseurs informeren jullie (na aanmelding) op welke
locaties de bijeenkomsten gehouden worden.
Meer informatie?
Stuur een mail naar
Marika de Bruijn (inhoudelijke vragen)
m.debruijn@mosalira.nl of
Linda Keerssemeeckers
(vragen over aanmelden en organisatie):
l.keerssemeeckers@mosalira.nl

lees verder

Meld je
hier aan

Lezen om te leren
Heb je zin om samen met andere collega’s van MosaLira na
te denken hoe je het (begrijpend) leesonderwijs nog meer
kan laten aansluiten bij je leerlingen? Vind je het leuk om
met andere collega’s ervaringen uit te wisselen, geïnspireerd
te worden en mee te denken over goed (begrijpend)
leesonderwijs en alles wat daarmee samenhangt. Dan is
dit leernetwerk wat voor jou! Elke bijeenkomst staat er een
inhoudelijk onderwerp centraal en er worden ervaringen
uitgewisseld.

Rekenen
Waar moet je op letten als een kind rekenproblemen heeft?
Hoe zorg je voor genoeg uitdaging in het rekenonderwijs?
Ben je op zoek naar collega’s met een gedeelde interesse in
rekenen om nieuwe kennis van en met elkaar te delen? Dan is
deelname aan het leernetwerk rekenen echt iets voor jou!
Praktische tips, alledaagse ervaringen en nieuwe
ontwikkelingen komen aan bod. De inhoud wordt samen
bepaald.Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan!

Wetenschap en
technologie (STEAM)
Sinds het schooljaar 2020-2021 werken MosaLira en kom
Leren samen in het STEAM-netwerk kom Leren – MosaLira.
Een samenwerking waar halen en delen van informatie
met elkaar hoog in het vaandel staat. In dit netwerk staan
W&T-onderwijs, Onderzoekend en Ontwerpend leren en
Digitale Geletterdheid centraal. Hoe geven we dit vorm
binnen de school, stimuleren we de nieuwsgierige houding
van leerlingen en collega’s? Ben je in staat om W&T, O &O
leren te integreren in je dagelijkse onderwijspraktijk OF is
de ontwikkeling gestagneerd OF misschien wil je juist jouw
geweldige ervaringen delen met collega’s? Sluit dan aan bij
dit netwerk!

NT2
We hebben tijdens de afgelopen NT2 leernetwerk
bijeenkomsten al veel enthousiaste collega’s mogen
ontmoeten en veel geleerd. Heb je veel expertise over
NT2 of wil je er meer over weten? Kom dan naar het NT2
leernetwerk!
Wat gaan we doen?
•	expertise delen: zowel studiebijeenkomsten,
literatuur als ervaringen
• interactie tussen deelnemers
• materialen uitleg en delen
• intervisie
• samenwerken met taalklas
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Meer- en hoogbegaafdheid
Hoe krijg je de (hoog)begaafde leerlingen jouw groep uit hun
comfortabele hangmat?
Hoe help je je leerlingen de leerkuil in.... en hoe motiveer en
leer je ze er uit te klimmen?

Sociaal-emotionele
ontwikkeling en gedrag
“Je gaat het pas zien als je het door hebt!”
“Waarom doet een kind wat het doet?”
“Voortschrijdend inzicht brengt ons verder!”
In dit leernetwerk gaat het om sociaal-emotionele
ontwikkeling én gedrag, maar vooral om gedrag bij jou in
de klas, op de gang, op de speelplaats, etc.

Hoe geef je verrijkend onderwijs voor talentvolle leerlingen
vorm?
Hoe creëer je met weinig moeite toch uitdagende lessen die
bij jullie methode aansluiten, voor alle leerlingen in je groep?
Benieuwd? Meld je aan voor het leernetwerk HB!

Jonge kind
Het jonge kind leert echt anders: spelen staat centraal.
Daarom is een rijke speelleeromgeving een belangrijke
pijler binnen ons interactief lerend netwerk. We hebben het
samen over hoe we jonge kinderen stimuleren en volgen in
ontwikkeling, ook in de doorstroom naar groep 3. Ben je ook
nieuwsgierig naar ideeën van collega’s van andere scholen?
Wil je graag elke bijeenkomst een kijkje nemen in een andere
klas? Samen zorgen we voor genoeg inspiratie om er de dag
erna mee aan de slag te gaan.

Kindercoaching
Eigenlijk zijn we allemaal kindercoach... Als leerkracht heb je
‘oog en oor’ voor elk kind, weet je in te spelen op hun vragen
of probleem en weet je hoe het gesprek aan te gaan. Door je
bewust te zijn van een aantal belangrijke uitgangspunten,
ben je in staat het kind verder te helpen door het (zelf)
inzicht te bieden en middels handelingstips samen tot
oplossingen of een goede aanpak te komen. De kracht van
het begeleiden is om hierbij zoveel mogelijk uit het kind zelf
te laten komen. Kinderen worden eigenaar van hun eigen
ontwikkeling; veel weten ze zelf al en de kindercoach helpt
hun dit boven water te krijgen. We willen je graag bewust
maken welke rol je hier als leerkracht in kunt hebben, hoe je
dit kunt organiseren en op welke vlakken dit allemaal van
toepassing kan zijn. Binnen het leernetwerk willen we zo
met en van elkaar leren hoe je dit praktisch vorm kunt geven
binnen je klas.
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Identiteit
Als leerkracht wil je dat ieder leerling zich veilig en gehoord
voelt, maar wat als er een gevoelig onderwerp ter sprake komt
waarbij leerlingen tegenover elkaar lijken te staan. Wanneer er
sterke meningen worden uiteen gezet. Je wilt dat leerlingen
op het spoor worden gezet van analyseren en uitwisselen van
ideeën, dat ze kritisch leren denken en tegelijk ook open blijven
staan voor anders denkenden.
Deze bijeenkomsten bieden handvaten en vaardigheden
om als leerkracht constructief om te gaan met diversiteit in
de klas. Vanuit praktijkvoorbeelden, ga je aan de slag met
beschouwende gesprekstechnieken en ontvang je achtergrond
informatie over verschillende culturen. Door met elkaar deze
praktijkvoorbeelden te bespreken hoor je ook hoe andere
collega’s met dit soort gevoelige onderwerpen om gaan.

Muziek
Enthousiaste collega’s met passie voor
muziek, die hun muzikale vakkennis en
vaardigheden willen inzetten om d.m.v.
een muziekleernetwerk verbindingen te
leggen, waardoor collega’s geïnspireerd
raken en muziek straks door héél
MosaLira zal stromen!

Starters
Ik? Starter? Misschien voel je je geen starter, omdat
je nog aan je opleiding bezig bent. Misschien denk je
niet bij het woord ‘starter’ aan jezelf, omdat je al een tijd
voor de klas staat. Toch bedoelen we jou en willen we jou
graag uitnodigen voor het ‘leernetwerk starters’.

Waarom? Binnen MosaLira vinden we het heel

Rouw- en
verliesbegeleiding
Wanneer kinderen een verlies (in het gezin) meemaken
worden veel dingen anders. Kinderen vinden het vaak fijn
om naar school te gaan omdat in de schoolomgeving weinig
veranderd is. Daarnaast biedt school afleiding en ontmoeten
ze weer hun vriendjes. De meeste kinderen willen in de klas
niet hardop op hun verlies aangesproken worden maar willen
wel merken dat hun leerkracht weet wat er aan de hand
is. Het gaat om subtiele erkenning. Waar ze behoefte aan
hebben, is dat de leerkracht rekening houdt met de situatie
en snapt dat sommige onderwerpen in de les extra moeilijk
kunnen zijn.
Raakt het verdriet van een kind ook iets bij jou?
Dan zou ik je graag ontmoeten op mijn leernetwerk.

erg belangrijk dat iedereen die verbonden is aan onze
stichting zich ook goed voelt en de ruimte krijgt stappen
te zetten in zijn of haar ontwikkeling. Bij kinderen vinden
we dit natuurlijk allemaal zeer vanzelfsprekend. Voor jullie
willen we daar, onder andere door het opzetten van dit
leernetwerk, ook nadrukkelijk aan bijdragen. Dus: Voor
iedereen die in PABO 3 en PABO 4 werkt aan zijn of haar
toekomst voor de klas en voor iedereen die de eerste 2
jaren werkzaam is bij MosaLira.

ICT
Hoe gaan we om met de snel en sterk veranderende ICT
wereld? Samen willen we brainstormen en handvatten
creëren om hier vaardiger in te worden en tijd te winnen.
We doen al heel veel goed, wat is er allemaal al en hoe
kunnen we elkaar helpen om het nog beter te maken?
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Data op een rijtje
Leernetwerk

1ste BIJEENKOMST

2de BIJEENKOMST

3de BIJEENKOMST

4de BIJEENKOMST

5de BIJEENKOMST

Lezen om te leren
Joyce Hardy

Wo. 29 sept. 2021

Wo. 24 nov. 2021

Wo. 26 jan. 2022

Wo. 30 maart 2022

Wo. 18 mei 2022

Rekenen
Aimée Janssen
Sonja Paulssen

Wo. 29 sept. 2021

Wo. 24 nov. 2021

Wo. 26 jan. 2022

Wo. 30 maart 2022

Wo. 18 mei 2022

NT2
Patty Vink
Karen Rol

Wo. 29 sept. 2021

Wo. 24 nov. 2021

Wo. 26 jan. 2022

Wo. 30 maart 2022

Wo. 18 mei 2022

Meer- en hoogbegaafdheid
Karien Peperkamp
Marjolein Willemse
Eveline Derks

Wo. 29 sept. 2021

Wo. 24 nov. 2021

Wo. 26 jan. 2022

Wo. 30 maart 2022

Wo. 18 mei 2022

Jonge kind
Sara Diederen
Carmen Ploemen

Wo. 29 sept. 2021

Wo. 24 nov. 2021

Wo. 26 jan. 2022

Wo. 30 maart 2022

Wo. 18 mei 2022

Wetenschap en technologie
Dennis van Es

Wo. 20 okt. 2021

Wo. 15 dec. 2021

Wo. 23 feb. 2022

Wo. 20 april 2022

Wo. 29 juni 2022

Sociaal-emotionele
ontwikkeling en gedrag
Marieke Claessens
Arn Tonk
Frans Vaartjes

Wo. 20 okt. 2021

Wo. 15 dec. 2021

Wo. 23 feb. 2022

Wo. 20 april 2022

Wo. 29 juni 2022

Kindercoaching
Erik Sluysmans

Wo. 20 okt. 2021

Wo. 15 dec. 2021

Wo. 23 feb. 2022

Wo. 20 april 2022

Wo. 29 juni 2022

Identiteit
Ilse van Lieshout
Desiree Huntjens

Wo. 20 okt. 2021

Wo. 15 dec. 2021

Wo. 23 feb. 2022

Wo. 20 april 2022

Wo. 29 juni 2022

Muziek
Guido Heijnen

Wo. 20 okt. 2021

Wo. 15 dec. 2021

Wo. 23 feb. 2022

Wo. 20 april 2022

Wo. 29 juni 2022

Rouw- en verliesbegeleiding
Regien Wilmes

Wo. 20 okt. 2021

Wo. 15 dec. 2021

Wo. 23 feb. 2022

Wo. 20 april 2022

Wo. 29 juni 2022

Alternatieve data
Leernetwerk

BIJEENKOMSTEN

MO

2x per maand

Intern begeleiders
Ine Lammerschop
Astrid Crutzen

Wo. 22 sept. 2021

Wo. 3 nov. 2021

Wo. 19 jan. 2022

Wo. 23 maart 2022

Starters
Maud Smeets

Wo. 15 sept. 2021
onder voorbehoud

Wo. 12 jan. 2022
onder voorbehoud

Wo. 30 maart 2022
onder voorbehoud

Wo. 15 juni 2022
onder voorbehoud

ICT
André Limburg
Ellis Schelling

Wo. 20 okt. 2021

Wo. 15 dec. 2021

Wo. 23 feb. 2022

Wo. 20 april 2022

Aandachtsfunctionarissen
Vera Ottenheijm

Sept-okt. 2021
nascholingsdag in
Utrecht

Wo. 23 feb. 2022

AVG
André Limburg
Clément Bauduin

Wo. 24 nov. 2021

Wo. 30 maart 2022

Administratief medewerkers
Thera Lahaye

Data in onderling overleg

Conciërges
Bert Kerssemeeckers

Data in onderling overleg

Sport en beweging
Martijn Bodelier

Data in onderling overleg

Wo. 11 mei 2022

