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Ze is goed gestart! 
“Lara voegt zich prima in de groep en ze geeft zelf aan dat ze het leuk vindt op school en in de klas. 
Lara vertelde me dat ze al vriendinnen heeft in de klas. Ze doet nu prima mee met de instructie. We 
hebben nog geen methodetoets gehad om ook echt te zien of de stof beklijft. We hebben Lara kunnen 
laten aanschuiven bij een leesgroepje, zodat ze aan een uur extra lezen in de week komt.  

Dus tot nu toe zijn we tevreden en Lara ook 🙂”, aldus de ib’er van de ontvangende school. 
 
Dit schooljaar startte o.a. met een brief waarin ons swv diverse maatregelen bekend maakte die per 
1 aug jl. zijn ingegaan. Natuurlijk is hier verschillend op gereageerd. Een eerste succes willen we u 
niet onthouden! 
 
Een school benaderde een 
steunpuntcooördinator van ons swv. Zij hadden 
een meisje op school dat niet gelukkig was en 
niet meer tot ontwikkeling kwam. Kon er worden 
meegedacht om tot een plaats te komen waar dit 
meisje, vanuit privacy-redenen noemen we haar 
hier Lara, met haar extra ondersteuningsvragen 
beter ondersteund kon worden? 
In een gesprek zijn de extra 
ondersteuningsbehoeften van Lara, in relatie tot 
de mogelijkheden van haar juf en school (op 
korte termijn) besproken. De weg naar de best 
passende plaats leek naar een s(b)o te leiden.  
Generieke maatregel 1: bao-bao plaatsing 
Vanuit deze maatregel is hier nu afgeweken en is bekeken welke scholen in de buurt van Lara’s 
woonhuis in aanmerking zouden kunnen komen. Hierbij kon de kennis die de steunpuntcoördinator 
heeft van de collega-scholen gebruikt worden. De ib’er is vervolgens met drie buurt-ib’ers in gesprek 
gegaan. Dit leidde tot een proefplaatsing op de nabijgelegen reguliere basisschool. Met afspraken 
tussen beide directeuren. Een plaatsing waarbij de ontvangende school vol vertrouwen kijkt naar de 
mogelijkheden waarop zij hun onderwijs passend kunnen maken aan Lara voor de komende jaren.  
 
Zijn er meer mooie voorbeelden te delen?  
Meld ze op SPOT, zodat we kunnen leren van elkaar.  
 
 
Corona maatregelen 
“Wanneer je een school binnenkomt, lijkt er geen corona te zijn. Wel de maatregelen, maar alles 
loopt verder gewoon door”.  
Dit horen we van onze collega’s met grote regelmaat.  
Hoe ingewikkeld is het dat de medewerkers van de ondersteuningsorganisatie zich, vanuit 
veiligheid/geen corona willen verspreiden, maar op één school per dag mogen laten zien! Omdat het 
aantal coronagevallen nog steeds stijgt, zien we ons genoodzaakt om onze huidige 
coronamaatregelen te handhaven. Onze collega’s blijven hierin hun professionele afwegingen maken 
tussen verschillende factoren. Lees voor meer details onze Corona maatregelen op SPOT. 
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Thuisonderwijs: tip van een ouder 
In één van onze gesprekken met ouders deze week, werd benoemd dat het teruggaan naar 
thuisonderwijs ook bij ouders tot paniek kan leiden. Tip die deze moeder gaf was om de klassenapp 
die toch veelal in gebruik is, te benutten om daarin aan te geven als ouders hulp nodig hebben of als 
er vragen zijn. 
 
“Er is geen geld meer, dus we hebben het samenwerkingsverband niet meer nodig.” 
“De s(b)o – scholen zitten vol, en daarom zijn er plaatsingsdata.”  
Ook deze geluiden horen we. Hoe ingewikkeld is communicatie en het delen van de goede 
boodschap met elkaar. Er is geld, alleen willen we (schoolbesturen en medewerkers van de 
organisatie van het swv) op een andere manier de scholen ondersteunen om het onderwijs passend 
te maken. Om te voorkomen dat er door het hoge verwijspercentage over twee jaar geen reserve 
meer is en we met de huidige bekostigingssystematiek niet meer uitkomen.  
Er is plaats op de s(b)o’s maar er zijn andere overwegingen om met vaste plaatsingsdata te werken, 
zoals verwoord in de brief met maatregelen die (zie de brief van juni en augustus 2020) op SPOT.  
 
Stijgende verwijzingspercentages so en sbo 
Het aantal verwijzingen steeg ook dit derde kwartaal. De gesprekken binnen de ALV worden vanuit 
deze trend gevoerd. Op basis van de inzichten en aanbevelingen vanuit de onderzoeken naar deze 
trend, is de Drietrapsoplossing vastgesteld. De inmiddels breder besproken maatregelen zijn daarvan 
de eerste traptrede.   

  
1. De generieke maatregelen zijn vooral bedoeld om effecten op relatief korte termijn te  

bereiken, zodat er een sluitende meerjarenbegroting gerealiseerd kan worden;   
2. De oplossingsrichtingen zijn vooral bedoeld om beleid- en systeemveranderingen (vormen en  

processen) te realiseren, zodat op meer lange termijn gewenste effecten bereikt worden;   
3. Ontwikkeling op processen: door beleid- en systeemveranderingen te verbinden aan de  

dialoog en gedragsverandering ontstaat er een cultuurverandering (van passend onderwijs  
naar meer inclusief onderwijs).   

N.B.:  Op SPOT volgt een uitgebreidere omschrijving. 
 
ALV 2 december 
Ook de inhoud en vormgeving van de ALV vergadering jl. is onderdeel van deze ontwikkeling op 
processen.  
We voeren steeds meer de inhoudelijke dialoog vanuit de gezamenlijk gevoelde 
verantwoordelijkheid om binnen Rijn & Gelderse Vallei onderwijs passend aan kinderen te maken. 
De verbinding groeit binnen de BORS (bestuurlijk regionale steunpunten) waar de verschillende 
oplossingsrichtingen verder worden uitgewerkt. 
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Maatregel 9 
Tot augustus 2021 hanteren we het huidige HGO beleid. De kaders (2020) staan op SPOT onder de 
knop Documenten.  
 
Extra ALV 
In maart volgt een extra ALV om daar de ontwikkelplannen in de maak te presenteren. Ook de 
oplossingsrichtingen worden dan verder uitgewerkt gepresenteerd. Vanuit de focus: wat brengt dit 
de scholen en leerlingen? 
 
Drie speerpunten voor 2021 
Omdat er enorm veel doelstellingen en verbeteracties op ons af 
(zijn) gekomen (intern en vanuit externe gremia) is in de ALV 
besloten om in 2021 te focussen op de volgende drie 
speerpunten. Deze speerpunten worden uitgewerkt tot een 
concreet jaarplan 2021. Hiertoe vindt ook overleg plaats 
met onze stakeholders.  
 
Dialoog ‘onderwijs passend maken aan leerlingen’ 
De komende weken, ja zelfs maanden, staat in het teken van 
deze dialoog. Zo haalt de MR in december bij onze 
medewerkers vragen over de gevolgen van deze ontwikkelingen 
voor hen als medewerker.  
Het eerste kwartaal willen we de dialoog zoals in oktober 
gevoerd met directeuren en ib’ers verder verdiepen. Houd SPOT 
in de gaten als je je wilt inschrijven voor gesprekken in kleine 
groepen over belangrijke thema’s! 
 
Nog meer communicatie 
Om iedereen mee te nemen in de ontwikkeling waarin we als 
lerend netwerk ons begeven, zetten we serieus in op een heldere communicatie. Zo richten we in 
januari zowel de website als SPOT (de intranet functie) verder in. Met als focus de interne 
communicatie/informatie en kennisdeling: zoveel (zowel?) informatie delen, vindbaar maken en 
deels ophalen, via SPOT.  
De website stelt dan documenten beschikbaar, voornamelijk voor externe gebruikers (ouders, 
partners vanuit jeugdzorg, voorschoolse voorzieningen en gemeenten). 
Laat ons vooral weten hoe dit bevalt zodat we onze communicatieprocessen kunnen optimaliseren! 
 
Positieve evaluatie inzet traumaspecialist 
Een bedoeling vanuit beleid nieuwkomers was dat er door het betrekken van traumaspecialisten, het 
kennis-/en ervaringsniveau op scholen toenam. Leerkrachten hebben hiernaast ook ons 
trainingsaanbod traumasensitief lesgeven gevolgd waardoor zij nu zelf vroegtijdig signalen 
herkennen en aan oplossingen werken. Hiernaast is bijvoorbeeld de samenwerking met de 
Trauma/Jongeren-Compagny en jeugdhulp krachtiger geworden. Op alle fronten zien we meer kennis 
waardoor de vragen, eerder op passende wijzen beantwoord kunnen worden.  
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Nieuwkomersarrangement 
Binnen het netwerk nieuwkomers zijn gesprekken gevoerd vanuit de vraag: wat helpt scholen om de 
extra ondersteuningsvraag van nieuwkomers goed te kunnen beantwoorden. Een arrangement is nu 
in de maak om te voorzien in het toevoegen van expertise om het onderwijs aan nieuwkomers te 
optimaliseren.   
 
Schoolondersteuningsprofielen 
Deze worden in de komende week op onze website geplaatst. Hierbij verwijzen we ook naar de 
schoolwebsites. Wij publiceren namelijk alleen deel 1: de inventarisatie van de 
ondersteuningsmogelijkheden. Ouders en collega’s kunnen dan op de schoolwebsites lezen welke 
plannen en ontwikkelingen er in gang wordt gezet als gevolg van deze inventarisatie. 
In 2020-2021 onderzoeken we welke methode of welk instrument een nog beter of duidelijker beeld 

kan geven van de ondersteuning die scholen bieden binnen de basisondersteuning en welke 
mogelijkheden zij hebben voor extra ondersteuning (voorzieningen, deskundigheid, 
materialen en gebouw). Dit als antwoord op de vragen vanuit directeuren en ib’ers tijdens de 
beleidsbijeenkomsten in oktober jl.. Ter ondersteuning van de maatregel om vaker tot bao-bao 
plaatsingen te kunnen komen. Hier komen we in de loop van 2021 op terug. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Zoals u weet, verlaat Astrid Later ons samenwerkingsverband om een Arnhemse school te verrijken 
met haar kennis en ervaring op ib- en kwaliteitsvlak. Renee Boeijen neemt de rest van dit schooljaar 
een aantal taken van Astrid over, waaronder het vormgeven van het nieuwe programma 
deskundigheidsbevordering dat in april uw kant op komt. Mocht u nog wensen hebben t.a.v. scholing 
op het gebied van extra ondersteuning, mail Gertie: g.nefkens@swvrgv.nl. Zij ondersteunt Renee 
hierin. 
 
Hoog- en meerbegaafden 
In 2019 is het beleid hoogbegaafdheid ingegaan. Met elkaar zijn we bezig geweest met activiteiten 

om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden leerlingen binnen ons samenwerkingsverband te 

versterken. In 2021 is het tijd om de eerste balans op te maken en de komende periode te gebruiken 

om tussentijds te evalueren. Renee gaat inventariseren welke dingen goed gaan en waar verbetering 

nodig is. Duidelijk is al wel dat de routes binnen het beleid steeds beter bekend worden. Om deze 

bekendheid verder te ondersteunen, zijn we bezig met het visueel maken van het beleid. Behoefte 

om het beleid en de procedure er nog een keer op na te slaan? Kijk dan even op SPOT. 

Ben je vakbekwame leerkracht met kennis van en feeling voor onderwijs aan meerbegaafde kinderen 

en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kijk op onze website voor de vacature van de Kern in Ede. 

 ******************************************************************************** 
 
 
 
 
Tot zover onze berichtgeving.  
Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen, al is het in 
kleinere kring, een mooie jaarwisseling en een heel 
gezond 2021! 

mailto:g.nefkens@swvrgv.nl
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