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"Ik vond het een inspirerende,
originele opzet om anders te kijken

naar verzuim, pardon AANWEZIGHEID.  
Vooral het verhaal van de

"ervaringsdeskundige" maakte indruk.
En de speelse opzet in tafelgroepen
bracht de creatieve ideeën- stroom

mooi op gang."
 

 
‘In samenwerking en overleg
tot creatieve oplossingen te

komen om leerlingen te zien,
dat stond wat mij betreft echt
centraal tijdens de conferentie

‘oog voor jou’.’

‘Wat een enorme meerwaarde
dit met verschillende

ketenpartners te doen en fijn
om te merken dit echt in
samen kan, doordat we
hetzelfde doel hebben.’



Op woensdag 4 maart 2020 heeft in Hal 4  in Rotterdam de eerste maatwerkbijeenkomst ‘OOG
VOOR JOU’ plaats gevonden. Professionals die in en om de scholen werken in het primair en
voortgezet onderwijs zijn deze middag actief bezig geweest met het thema ‘geoorloofd
verzuim’. Door middel van het spelen van het OOG-VOOR-JOU-spel werd de aandacht verlegt
van ‘verzuim’ naar ‘aanwezigheid’.
 
Het indrukwekkende verhaal van Robin, een ervaringsdeskundige, onderstreepte het belang
van het zicht hebben op ieder kind. Oog voor alle leerlingen in de klas, Oog voor de ouders,
Oog voor de samenwerkingspartners, Oog voor je collega’s etc.  Vraag jezelf als
leerkracht/docent dagelijks af of je over elk kind in je groep vandaag iets kan
vertellen. Heb je al je leerlingen echt gezien? Ook degene die minder opvallen?
 
De bijeenkomst met creatieve werkvorm is de kick-start van de Rotterdam brede campagne
OOG VOOR JOU waarbij PPO Rotterdam, Koers VO, gemeente Rotterdam en CJG Rijnmond
gezamenlijk aandacht geven aan het thema ‘zorgelijk verzuim’. Op 25 maart 2020 zal in de
Maasilo de tweede maatwerkbijeenkomst plaats vinden. Er zijn nog een aantal plaatsen
beschikbaar. Aanmelden kan tot 18 maart 2020 via deze link.
 
Zien je jou op 25 maart?
 Maatwerkbijeenkomst Oog voor Jou 25 maart 2020 (Maassilo)
Programma vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Inloop om 13.00 uur.
Locatie: Maashaven Zuidzijde 1-2, Rotterdam. Ingang van de zaal is direct bij het metrostation.
Aanmelden: Tot 18 maart via deze link. 
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KLIK HIER
en bekijk de

ervaringen van
deelnemers

https://gedragswerk.nl/bijeenkomsten/oog-voor-jou/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x20F9WcQt0um4TJ-YhOJqCqVaBDXc8ZKmQHt_okJaYtURDE0NVJPWDJKOVdQMk1OTTBBVE9CNFRHNi4u
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'Mooi om te ervaren dat de focus
gedurende de middag werd verlegd van

afwezigheid naar aanwezig (willen) zijn. In
basis wil ieder mens zich gezien voelen. De
bril waardoor je gezien wordt, kan echt het

verschil maken in een mensenleven.'

‘Bericht aan alle mentoren en
groepsleerkrachten: Maak

van jouw groep een echt team.
Geen speler kan gemist
worden in een team. ‘

 
‘Op onze school kan geen kind

onderduiken, wel schuilen.
We zien elkaar in vertrouwen ‘

‘Ik wil alle
professionals meegeven: heb

oog en aandacht voor alle
kinderen, zeker degene
die het minst opvallen!’


