
Werkgroep Communicatie Opleidingsschool De Stedendriehoek 

 

M.i.v. 1 maart 2018 kent onze opleidingsschool De Stedendriehoek een werkgroep Communicatie. 

Het doel van deze werkgroep is om binnen ons partnerschap het delen, verbreden en verbinden van 

kennis op het gebied van onderzoek (vanuit Versterking Samenwerking en leerteams), 

onderwijsinnovatie en professionalisering te bevorderen. 

De werkgroep bestaat uit twee leden vanuit het werkveld: Janet Koster en Nathasja Wassink. Zij 

staan als ambassadeurs te popelen om kennisdeling binnen De Stedendriehoek te stimuleren. De 

werkgroep Communicatie fungeert als een aparte sectie van de werkgroep OIDS en Marloes 

Nieuwenhuis fungeert vanuit deze werkgroep als linking pin. 

Suggesties en/of vragen aan de werkgroep Communicatie? Laat het Janet (j.koster@kolmenscate.nl) 

of Nathasja (n.wassink@kolmenscate.nl) weten. 

Onze ambassadeurs stellen zich graag aan jullie voor:  

 

Wij zijn beiden werkzaam op obs Kolmenscate, Nathasja als leerkracht 
van een combigroep 3/ 4, en begeleider/coach van de Plus klas voor 
leerlingen van gr 3 t/m 6 en Janet als adjunct directeur, 
begeleider/coach van de Plus klas voor leerlingen van gr 7 en 8.  
 
Onze eerste samenwerking is ontstaan toen wij als voortrekker (Janet) 
en maatje (Nathasja) in een leerteam van Versterking Samenwerking 
hebben gewerkt aan een onderzoek naar talentontwikkeling.  
Vervolgens wilden wij beiden een verdiepingsslag maken met dit 
onderwerp en ontstond het idee om een aanvraag voor subsidie te 
doen bij het leraarontwikkelingsfonds (LOF). Deze aanvraag is 
gehonoreerd, waardoor wij dit schooljaar samenwerken aan de 
'GroeiKracht van het leren!'. 
 

Wil je weten wat de resultaten van het onderzoek talentontwikkeling is dan kun je deze vinden op 

de website https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/onderzoeken/aanspreken-op-talent/ 

Voor meer informatie over de ' Groeikracht van het leren' kun je ons uiteraard ook benaderen. 

Er vinden zoveel mooie onderzoeken en innovaties plaats in en buiten de klas, dat vraagt om delen 

en verbreden van deze kennis. VAN, DOOR en VOOR is een prachtige mogelijkheid om elkaar naar 

een hoger plan te tillen! 

Wij gaan graag aan de slag om verbinding tussen scholen binnen de Stedendriehoek tot stand te 

brengen zodat er meer samenwerking kan ontstaan. Social media, presentaties en oriënterende 

gesprekken zijn voorbeelden van de wijze waarop wij kennisoverdracht mogelijk willen maken.  

Wij hebben er zin in!  

Nathasja en Janet. 
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