Heb je als school hulpvragen op het gebied van taal? Dan kan je binnen samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond een keuze maken uit
verschillende samenwerkingspartners die je verder kunnen helpen. Als er sprake is van gestapelde hulpvragen dan zijn we er ook voor je, we werken
namelijk graag samen! Dat is de kracht van het expertisecentrum brede taalontwikkeling SWV IJmond!
In onderstaand schema kan je vinden bij welke samenwerkingspartner je moet zijn voor welke hulpvragen.
Als je twijfelt of wilt sparren, neem vooral contact op met het expertisecentrum om samen te kijken welke stappen je kunt nemen richting een oplossing.
A.tervoort@passendonderwijsijmond.nl
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Omschrijving
Melior Onderwijs is een onderwijs- en begeleidingsdienst gespecialiseerd in taal. Je
kunt ons inschakelen voor alle taalhulpvragen. Wij bieden hands-on begeleiding voor
je leerlingen, in groepjes of 1 op 1, tot en met scholingen op het taalgebied waar jij
meer over wilt weten!
Wij participeren in de netwerkgroep brede taalontwikkeling en kunnen vanuit daar
goed met je meedenken.
Kijk verder op: Samenwerkingsverband Ijmond - Melior Onderwijs en Welkom bij
Melior Onderwijs - Melior Onderwijs en Remedial teaching - Melior Onderwijs
De Koninklijke Auris Groep biedt onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen met
gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. (SH en TOS) Kijk op deze pagina voor meer info!
Expertisecentra De Fakkel ,Via Nova en Auris - Passend Onderwijs IJmond

Expertise centrum de
Fakkel
NT2

Logopedisten in de regio

Expertisecentrum De Fakkel biedt ondersteuning op het gebied van NT2 onderwijs. Je
kunt daarbij denken aan ondersteuning voor de leerkrachten in de vorm van co
teaching of meedenken bij de overstap van PO naar VO. Kennis delen op het gebied
van trauma sensitief lesgeven behoort ook tot de mogelijkheden.
Kijk op deze pagina voor meer info: Expertisecentra De Fakkel ,Via Nova en Auris Passend Onderwijs IJmond
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