
 

 

September 2021 

 

Beste leerkrachten, 

Hopelijk hebben jullie genoten van een welverdiende vakantie! 

 

Vanuit Samenwerkingsverband RiBA vinden we het belangrijk om met jullie in contact te blijven en 

daarom organiseren we ook dit jaar weer workshops voor leerkrachten met als doel informatie-

overdracht maar zeker ook kennismaken/ netwerken onderling voor jullie als leerkracht zijnde binnen 

ons Samenwerkingsverband.   

Deze workshops zullen online aangeboden worden op woensdagmiddag 13 oktober en 

donderdagavond 10 maart. 

De inhoud zal hetzelfde zijn dus geef je op voor één van deze 2 data, we hopen op een grote (online) 

opkomst en kijken er naar uit! 

 

Woensdag 13 oktober; 

• 14.45u online inloop 

• 15u start; Verwerven van inzicht in en begeleiden van drang- en dwanggedachten/ 
gedragingen bij leerlingen; 
Drang- en dwanggedachten en -gedragingen komen bij kinderen vrij veel voor en zowel zij 
als wij zijn ons daar vaak niet van bewust.  
Tijdens deze workshop willen we wat meer inzicht geven in het bestaan van drang- en 
dwanghandelingen en hoe hiermee om te gaan. 
Info gegeven door Ambulant ondersteuners Gedrag. 

• 15.40u; intervisie in kleine groepjes 

• 16u; ‘Vroegtijdig begeleiding van leerlingen met een chronische ziekte, lichamelijke 

beperking en/of motorische ontwikkelingsachterstand en de vaak voorkomende relatie 

tussen medische problematiek en het leren leren’ 

Info gegeven door Ambulant ondersteuners Ontwikkeling  

• 16.40u; intervisie in kleine groepjes. 

• 17u; afsluiting. 

 

Donderdag 10 maart; 

• 18.45u online inloop 

• 19u start; Verwerven van inzicht in en begeleiden van drang- en dwanggedachten/ 
gedragingen bij leerlingen; 
Drang- en dwanggedachten en -gedragingen komen bij kinderen vrij veel voor en zowel zij 
als wij zijn ons daar vaak niet van bewust.  
Tijdens deze workshop willen we wat meer inzicht geven in het bestaan van drang- en 
dwanghandelingen en hoe hiermee om te gaan. 
Info gegeven door Ambulant ondersteuners Gedrag. 

• 19.40u; intervisie in kleine groepjes 



   

 

   

 

• 20u; ‘Vroegtijdig begeleiding van leerlingen met een chronische ziekte, lichamelijke 

beperking en/of motorische ontwikkelingsachterstand en de vaak voorkomende relatie 

tussen medische problematiek en het leren leren’ 

Info gegeven door Ambulant ondersteuners Ontwikkeling 

• 20.40u; intervisie in kleine groepjes. 

• 21u; afsluiting. 

 

Heb je nog vragen, stel ze gerust aan de Ambulant ondersteuners die op jouw school rondlopen. 

Opgeven kan via Loket@swv-riba.nl.  

 

Hopelijk tot dan! 

 

Team RiBA 
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