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Opleidingen
aug 2015 - apr 2017
HBO, Leerkracht opleiding basisonderwijs Marnix Academie,
aug 2011 - juli 2012
Utrecht Universitair, Master Orthopedagogiek specialisatie
Leerlingenzorg (behaald)
aug 2008 - juli 2011
Universiteit Utrecht, Utrecht Universitair, Bachelor
Pedagogische Wetenschappen (behaald)

Quotes uit evaluaties
“Sylke is een aanwinst voor onze school. Door haar
positieve houding, en haar open manier van
communiceren heeft ze het team nader tot elkaar
gebracht. Sylke is in staat om in korte tijd te analyseren
wat er nodig is en weet mensen mee te krijgen met
nieuwe  ontwikkelingen”

Werkervaring
mei  2017 - Heden
● ZIEN  in de Klas, onderwijskundig adviseur
Verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, uitvoeren
van oplossingsgerichte begeleidingstrajecten van
leerkrachten, interim IB, deelnemen aan
ondersteuningsteams en leerlingbesprekingen.
2015 - 2017
● De Prof. Dr. I.C. van Houteschool, Amsterdam
Functie: Orthopedagoog en intern begeleider
Werkzaamheden betreffen het begeleiden van
individuele leerlingen, het stroomlijnen van de interne
zorgstructuur van de school en het begeleiden van
leerkrachten onder andere door middel van co-teaching
en handelingsgericht observeren.
aug 2015 - feb 2016
● De Prof. Dr. I.C. van Houteschool, Amsterdam
Functie: Tijdelijk: adjunct-directrice
Werkzaamheden betreffen het stroomlijnen van de
interne zorgstructuur van de school, het mede
ontwikkelen van een positief team, het opstarten van
Positive Behavioral Support om een PBS-school te worden
en het ontwikkelen van leerlijnen begrijpend lezen.
2012 - 2015
● De Bascule , Amsterdam
Functie: Orthopedagoog en onderwijsadviseur
Werkzaam binnen de divisie Speciale Onderwijszorg. De
afdeling heeft als functie om een brugfunctie tussen zorg
en onderwijs te zijn. De begeleiding betreft individuele
leerlingen, klassen en schoolteams op diverse scholen
voor speciaal (basis) onderwijs in het primair en
voortgezet onderwijs.
2012 - 2013
● AB-dienst Amsterdam, Duivendrecht
Functie: Ambulant begeleider
Werkzaamheden: Ondersteuning van individuele
leerlingen, begeleiding van de leerkrachten en het
versterken van het netwerk rondom deze leerlingen op de
Pionier, behandelschool te Duivendrecht.

