Medewerkers OPDC De Toermalijn 2019-2020

Debbie van Os
•
•
•
•
•
•
•

Coördinatie OPDC
Coachen van leerkrachten (klassenmanagment, observaties, sociaal-emotionele en
didactische ontwikkeling van kinderen, ondersteunen bij invoering van kindgesprekken)
Coach Jungle Memory
Toetsdeskundige (toets-analyses, leerroutes, referentieniveaus, passende perspectieven,
uitstroomprofielen, maken van toetsbeleid en visie)
Ontwikkelingsperspectieven (OPP)
ParnasSys
Klassenkracht

Miranda Bruil van der Ven
•
•
•
•
•
•

Coördinatie OPDC
Orthopedagoog met als expertise diagnostiek met betrekking tot leer- en
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 4-18 jaar
Remedial teacher met expertise begeleiding van leerlingen met specifieke leerstoornissen
Coach Jungle Memory
Coaching van leerkrachten (klassenmanagement, observaties, sociaal-emotionele en
didactische ontwikkeling)
Klassenkracht
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Marleen Keeris
•
•
•
•
•

Logopediste
Taal expert
School video interactie begeleiding
Coaching van leerkrachten (klassenmanagement, observaties, sociaal-emotionele en
didactische ontwikkeling)
Klassenkracht

Anton van Gestel
•
•
•
•
•
•
•

Coachen van leerkrachten (klassenmanagment, observaties, speelplaatsgedrag, voeren en
ondersteunen van kindgesprekken)
School video interactie begeleiding
Remedial teaching
Coach Jungle Memory
Passende perspectieven/leerroutes
Gepersonaliseerd leren
Klassenkracht
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Evelin van Schijndel
•
•
•
•
•
•
•
•

Coachen van leerkrachten (klassenmanagment, observaties, voeren en ondersteunen van
kindgesprekken, sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van kinderen)
Werken met leerlingen, individueel of in groepjes, op sociaal emotioneel gebied (faalangst,
sociale vaardigheden toe leren passen, omgaan met boosheid, hoog gevoeligheid)
Specialist in Autisme, ADHD (psycho-educatie)
Rots en Water trainer
Leerlingen begeleiden bij de overstap van PO naar VO
Brain Blocks
Coach Jungle Memory
Klassenkracht

Anja Striekwold
•
•
•
•
•
•
•

Coachen van leerkrachten
Planmatig werken met individuele of groepen leerlingen die sociaal emotioneel vastlopen
(psycho-educatie)
Workshops geven aan teams (gedrag, communicatie, pedagogisch handelen,
gesprekstechnieken, voeren van oudergesprekken)
Verzorgen van informatiebijeenkomsten aan ouders met betrekking tot gedrag
Door middel van sociogrammen groepen in beeld brengen, analyseren en
handelingsadviezen geven
Klassenkracht
Coach Jungle Memory
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Miriam Joosten
•
•
•
•

Orthopedagoog, met als expertise diagnostiek met betrekking tot leer- en
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 4 tot 18 jaar
Coaching van leerkrachten (klassenmanagement, observaties, sociaal-emotionele en
didactische ontwikkeling)
School video interactie begeleiding
Klassenkracht

Yvonne Seijkens
•
•
•
•

Begaafdheidsspecialist (van 4-12 jaar)
Kennisgroep (hoog)begaafdheid
Juliusproject (project van het SWV, waarbij kinderen in kaart worden gebracht die behoren
tot de categorie bijzonder begaafde leerlingen)
Begeleiden van HI-Level groepen

Silvy van Tuijn
•

Rots en Water trainer
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Rien van Pelt
•
•
•

Rots en Water trainer
Sociale vaardigheidstrainer
Leefstijldocent voor het PO

Jeanine Keijsers
•
•
•
•

Orthopedagoog met als expertise diagnostiek met betrekking tot leer- en
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 4 tot 18 jaar
Specialisatie integrale vroeghulp (kinderen tot 7 jaar) en jeugdhulpverlening
Coaching van leerkrachten (klassenmanagement, observaties, sociaal-emotionele en
didactische ontwikkeling)
Klassenkracht

Vera Deenen
•
•
•

Schoolmaatschappelijk werk (specialisatie psychosociale en systemische problematiek)
Aandacht functionaris huiselijk geweld
Orthopedagoog: met als expertise diagnostiek met betrekking tot leer- en
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 4 tot 18 jaar
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Natasja Laarhoven
•
•
•
•

Kindercoach/ Kindertherapeute
Kinderen en ouders bijstaan in de sociaal emotionele ontwikkeling (scheiding, angsten,
identiteit, rouwverwerking)
Sociale vaardigheidstrainer
Rots en Water trainer

Mienoe van Pinxteren
•
•
•
•
•
•

Gedragsspecialist
Rots en water trainer
Kindercoach
Mindfulness trainer
Sociale vaardigheidstrainer
Brain Blocks

Mieke Fransen
•

Remedial teacher met als specialisatie het technisch leesproces, rekenen a.d.h.v. leerlijnen,
werken met tweetalige kinderen, eigenaarschap van kinderen verder ontwikkelen, het
analyseren van ‘het probleem’ van een kind en hier gericht op inspelen.
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Clarette Aanraad
•
•
•

Expertise ’het jonge kind’
Verbeteren van de leeromgeving van jonge kinderen
Coaching van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht (jonge kind)

