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Nieuwsbrief    23 april 2020 
 
 

Meivakantie  
Zo vlak voor de meivakantie komt het bericht dat de scholen op 11 mei weer (geheel of gedeeltelijk) 
open mogen gaan. We hebben met deze nieuwsbrief gewacht om de actualiteit te horen en te 
verwerken.  
Hierbij de maatregelen nog eens overzichtelijk op een poster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle scholen/schoolbesturen zijn druk bezig (geweest) met een protocol. Ook de medewerkers van de 
organisatie krijgen te maken met een protocol samenwerkingsverband. Dit protocol is ook voor u van 
belang.  
Wat hebben we ondernomen om tot een protocol te komen.  

• Op woensdag 22 april zijn (net als iedere week) de steunpuntcoördinatoren en/of de directeur-
bestuurder van het samenwerkingsverband bij alle gemeentelijke conference calls. Bij de kleinere 
gemeenten is rechtstreek contact geweest met de beleidsadviseurs onderwijs/jeugdhulp.  

• Een werkgroep heeft zich gebogen over: ‘na corona weer naar school’. Er is een protocol voor de 
medewerkers van de ondersteuningsorganisatie van het samenwerkingsverband opgesteld.  

• Via een appgroep met de schoolbesturen is de vraag uitgezet hoe zij aankijken tegen 
aanwezigheid van steunpuntteamleden en/of steunpuntcoördinatoren binnen de school  (op 
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vraag van de school). De gezamenlijke schoolbesturen geven aan dat zij het advies van de 
overheid “zo min mogelijk verkeersbewegingen organiseren” willen volgen.  

Het protocol voor de medewerkers van het samenwerkingsverband volgt vrijdag 24 april per mail.  
 
We willen u ook wijzen op de nieuwe linkedIn groep:  

Na Corona weer naar school 
Mogelijk heeft u de aankondiging langs zien komen. We hebben een openbare 
LinkedIn groep gestart om alle initiatieven inzichtelijk te maken en met elkaar 

te verbinden. Meld je aan bij deze openbare LinkedIn groep als je hier ook 
mee bezig bent en nieuws en documenten wilt volgen! 
In het kader van zichtbaarheid en vindbaarheid kom deze groep na de 
meivakantie ook op de PO-Raad website te staan!  

https://www.linkedin.com/groups/13848878/ 

Q3 
Gegeven de huidige situatie merken we dat de definitieve inleverdatum van Q3, in een aantal 
gevallen, problemen oplevert. Daarom is de inlevertermijn tot en met 30 april 2020 verlengd.  
De eindrapportage wordt geagendeerd in de ALV van 17 juni a.s.  
Mocht de verlenging tot 30 april u toch niet voldoende ruimte geven, neemt u dan contact op met 
a.later@swvrgv.nl . 

 
OPR  
De OPR kent een vertegenwoordiging van medewerkers en van ouders. In het voorjaar van 2020 
hebben een drietal ouders hun lidmaatschap opgezegd (per direct of per augustus a.s.). 
De OPR is dan ook op zoek naar DRIE ouders die zitting willen nemen in de OPR. Wilt u hiervoor een 
oproep plaatsen binnen uw organisatie?  
 

Indicatie en herindicatie  
Complimenten aan de SO en SBO scholen die ondanks de bijzondere situatie toch de herindicaties 
aangeleverd hebben. De verlengde inleverdatum heeft hierbij geholpen.  

  
HGO kader  
De schoolbesturen hebben vrijdag 17 april jl. het HGO-kader ontvangen. Dit is een kader waarmee 
intern begeleiders en steunpuntcoördinatoren dit kalenderjaar moeten gaan werken.  
De notitie met kaders is afgelopen vrijdag aangeboden aan de schoolbesturen en treedt in werking.  
 

Escalatie en doorzettingskracht  
In de achter ons liggende jaren is “doorzettingsmacht”  in relatie tot zorgplicht en thuiszitters 
regelmatig onderwerp van gesprek geweest binnen het bestuur en de ALV.  In september 2016 
hebben we binnen ons SWV besloten doorzettingsmacht niet te beleggen bij een persoon of 
organisatie, maar is een escalatieladder opgesteld en deze is vastgesteld door ALV in december 2016.  
De escalatieladder is in januari 2018 geëvalueerd en bijgesteld. In de praktijk bleek de escalatieladder 
nauwelijks ingezet te hoeven worden. Dat is een mooie constatering. Echter het aantal situaties 
waarin een leerling niet plaatsbaar was dan wel langdurig thuiszitter werd, blijken toe te nemen. De 
bijstelling met doorzettingsmacht werd derhalve vooral voor deze situaties voorgesteld en 
doorzettingskracht genoemd. De notitie is afgelopen vrijdag aangeboden aan de schoolbesturen en 
treedt in werking.  
  

https://www.linkedin.com/groups/13848878/
https://www.linkedin.com/groups/13848878/
mailto:a.later@swvrgv.nl
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Verandering organisatie per 1 augustus a.s.  
In 2019 is vanwege de veranderende Governance onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de 
ondersteunings- en werkorganisatie van het SWV. Gegeven de bestuurlijke herinrichting (directeur 
SWV wordt directeur-bestuurder met daarbij behorende andere werkzaamheden) is besloten dat 
voor het ontwikkelen van beleids- en procesgerichte onderwerpen uitbreiding van uren nodig is. In 
dat kader is een procescoördinator (0,6 FTE) aangenomen en is de uitvoering en functie 
steunpuntcoördinatoren geëvalueerd. Per regionaal steunpunt is 0,25 fte belegd bij één 
steunpuntcoördinator voor strategische en meer beleidsmatige taken. In de praktijk blijkt dat deze 
taak in de knel komt naast de meer school- en leerlinggerichte taken van de steunpuntcoördinator.  
Daarom is besloten dat een herverdeling van taken nodig is binnen de bestaande fte ruimte c.q. 
begroting.  

• 4 fte steunpuntcoördinatoren worden verdeeld over de regionale steunpunten;  

• 1 fte regionale beleidsmedewerker wordt verdeeld over twee medewerkers (dus 0,5 fte per 
twee regionale steunpunten).  

Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 zullen twee regionale beleidsmedewerkers starten. De taak 
van de regionale beleidsmedewerker  richt zich op: 

• Medeverantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van beleid(swijzigingen).  

• Focus op beleid en ontwikkelingen in de regio, initiëren en delen van voorbeelden, deze 
regio-overstijgend in kaart brengen en onder de aandacht brengen. 

• Implementeren van centraal beleid in de regio’s (in samenwerking met de schoolbesturen).  
Elke regionale beleidsmedewerker werkt daarin nauw samen met de steunpuntcoördinatoren, de 
beleidsmedewerker centraal en de procescoördinator.    
 
SPOT vervangt intranet 
SPOT, voortkomend uit het Ontwikkelplan, is vorig jaar ontwikkeld t.b.v. talent- en informatiedeling. 
We zien dat we elkaar steeds meer weten te vinden op dit digitale platform. We tellen reeds 1146 
leden! Per 1 mei vervangt SPOT daarom het SWVRGV-intranet. De besloten gedeelten voor intern 
begeleiders en schoolbestuurders zijn, onder dezelfde condities als zij met intranet gewend zijn, nu 
als SPOT-groep te vinden. Eerdaags ontvangen de intern begeleiders en schoolbestuurders die nog 
geen gebruik maken van SPOT hun inloggegevens met de vraag om het wachtwoord te herzien.  
 
SPOT nog niet bezocht? Hierbij een kleine kijk op de diverse SPOT-groepen, te vinden op de site. 

 
  
Updates, documenten en ervaringen delen? 
Ga naar onze website, SPOT en LinkedIn bedrijfspagina! 
 

Linked in  
Volg vanaf NU onze LinkedIn bedrijfspagina! 

https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
https://talent-spot.nl/profiel/inloggen/
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BUsJX74fnQnmTSt%2FSn%2FM09A%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-page_member_main_nav_home_tab
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BUsJX74fnQnmTSt%2FSn%2FM09A%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-page_member_main_nav_home_tab
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Beeldvorming door zichtbaarheid 
Het SWV bevindt zich als netwerkorganisatie in de positie om 
de successen, kennis en ervaring door middel van verhalen 
en beelden zichtbaar te maken. Zo steunen we leerkrachten, 
intern begeleiders en directeuren. Met als doel om vanuit 
voorbeelden onze gedeelde ambities een extra impuls te 
geven. En zo te groeien naar de gedroomde lerende 
netwerkorganisatie waarbinnen het succes van passend 
onderwijs van eenieder is. Vanaf nu delen we verhalen, 
beelden, opinies, informatie en successen via meerdere 
sociale media! 
 
Deel mee! 
Wilt u meepraten of delen? Volg deze pagina en deel uw ervaringen en visie op passend onderwijs!  

 
Nieuwe website: 17 juni  
Omdat de tijd en ontwikkelingen niet stilstaan werd het tijd om onze website te vernieuwen. Met 
trots melden wij u dat wij werken aan een geheel nieuwe website. Deze presenteren wij tijdens de 
ALV in juni. Op de website leest u uitgebreid over onze ambities, doelen en nieuwsberichten. Het 
intranetgedeelte en onderliggende documenten vindt u vanaf dat moment op onze online 
talentdeling SPOT-platform. 
De grootste veranderingen op een rij: 

- Ons logo is doorontwikkeld naar een logo dat staat voor de lerende netwerkorganisatie die 
we voor onze 4 regio’s willen zijn t.b.v. passend onderwijs voor ieder kind. 

- De kleuren van ons logo zijn doorgevoerd in onze huisstijl. 
- We hebben informatie vereenvoudigd. 
- De informatie wordt overzichtelijker en meer toegankelijk omschreven. 
- We maken meer gebruik van beeldmateriaal zodat onze missie continu zichtbaar blijft. 

 
 

 
 
 
 
Programma deskundigheidsbevordering 
We hebben het nieuwe aanbod deskundigheidsbevordering 2020-2021 klaar! De brochure staat op 
de website van ons SWV en op SPOT. Inschrijven kan vanaf vandaag. Meer informatie hierover is in 
de brochure opgenomen.  
Mogelijk hebben we in het schooljaar 2020-2021 nog te maken met specifieke richtlijnen vanwege 
corona. We zullen er in ieder geval voor zorgen dat de trainingslocaties groot genoeg zijn, om de 
afstand van 1,5 meter tussen deelnemers te kunnen garanderen. 

  
Jaarplanning 2020 - 2021  
LEF-CONGRES 
Na het grote succes van 29 januari jl. staat er wederom een LEF-congres op het  programma. Dinsdag 
24 november 2020 van 15.00 – 21.00 uur staat in het teken van inspiratie en het voeren van een 
gesprek met LEF over de weg naar een meer inclusievere vorm van passend onderwijs. Ook wel 
Pippi-onderwijs genoemd!   

https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true


 

5 
 

 
Informatiebijeenkomsten 2020-2021  
De datums voor de informatiebijeenkomsten voor directeuren en intern begeleiders zijn bekend. De 
bijeenkomsten zijn steeds van 14.00 – 17.00 uur.  
Wilt u deze data opnemen in uw jaarplanning?  
Barneveld    6 oktober 2020 en 16 maart 2021 
Ede     8 oktober 2020 en 25 maart 2021  
Veenendaal  15 oktober 2020 en 18 maart 2021  
Wageningen  13 oktober 2020 en 23 maart 2021 
 

Bijeenkomsten voor startende directeuren en intern begeleiders. 
Per schooljaar worden twee bijeenkomsten georganiseerd om startende directeuren en intern 
begeleiders bij te praten en wegwijs te maken in ons samenwerkingsverband. Komend schooljaar zijn 
hiervoor twee woensdagen van 09.00 – 11.00 uur gepland: 
16 september 2020 
17 februari 2021 
 
ALV planning 2020-2021  
De laatste ALV van het schooljaar 2019-2020 wordt, zoals bekend, gehouden op 17 juni 2020 van 
17.00 tot 20.00 uur.  
In het volgende schooljaar staat een ALV gepland op 2 december 2020 en 23 juni 2021. 
De bijeenkomsten zijn steeds van 17.00 – 20.00 uur. 
 
Meivakantie  
Na deze ongewone, enerverende en ook inspirerende tijd, breekt er nu een 
periode van rust aan.  
We wensen u allen een hele fijne meivakantie toe, met hopelijk veel mooie, 
zonnige en blije dagen.  
 
De kinderen uit de gemeenten van de FoodValley gaan vast genieten in hun 
vakantie van allerlei spelletjes en activiteiten uit het vakantie doe-boek wat 
dankzij de inspanningen van leerkrachten CNS Ede en SKOVV en Helma 
Laurier tot stand is gekomen. Top prestatie.  
  
 

Bezetting 
Een aantal medewerkers van het samenwerkingsverband zijn vanaf 4 mei weer aan het werk. Indien 
contact gewenst is, we zijn bereikbaar in ieder geval via 0318-675180 en wij zorgen dat er contact 
opgenomen wordt.  
 


