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Nieuwsbrief maart        22 maart 2021 
 
Denken in kansen!  
Sem (naam en foto zijn veranderd om privacy redenen) zat in groep 4 en was overduidelijk niet 
gelukkig. Hij kon zich niet meer motiveren om mee te doen met de lessen. Dit uitte zich onder andere 
in gedrag waar de andere kinderen in de klas veel last van hadden. Zijn ouders deelden hun zorgen 

met school. Deze kwam tot de conclusie dat Sem beter af zou zijn op een 
school voor speciaal onderwijs. Zijn ouders wilden Sem het liefst zo lang 
mogelijk mee laten draaien in het reguliere onderwijs. 
Een buurtschool toonde zich bereid mee te denken om het onderwijs 
meer passend aan Sem te maken. Vanuit gesprekken met Sem, zijn 
ouders en toekomstige leerkracht werden goede afspraken gemaakt. En 
onder andere met inzet van ondersteunende medicijnen kreeg Sem een 
proefplaatsing op deze school.  
En dat werd er eentje met een groot succes! Sem zit nu in groep 8 van 
deze basisschool, met uitzicht op regulier voortgezet onderwijs! 
 

Hoe?  
Door de tijd, ondersteunende kennis en expertise (waaronder de “geef me de vijf” techniek) te 
organiseren waardoor de leerkracht de ruimte en tools had om Sem écht te zien. Vanuit de 
samenwerking tussen leerkracht, ouders en jeugdhulp, is het Sem gelukt om mee rust te krijgen in zijn 
hoofd en leven!  
 
Afscheid CVT leden 
Op 1 april a.s. eindigt de zittingstermijn van Theo van Altena en Machiel Kamerbeek als lid van de 

commissie van toezicht. Na afloop van de ALV van 17 maart jl. hebben wij hen bedankt en afscheid 

genomen. 

Voorstellen nieuwe CVT leden 
Graag stellen wij in deze nieuwsbrief de nieuwe CVT leden aan jullie voor:  
 

Jack Weener is 51 jaar en heeft 2 kinderen van 13 en 16 jaar. Jack is 

woonachtig in Veenendaal en voorzitter geweest van het bestuur van de 

Montessorischool Aan de Basis in Veenendaal. In die hoedanigheid heeft Jack 

al kennisgenomen van het belang van het samenwerkingsverband. Op dit 

moment werkt Jack bij de BAM in Bunnik als manager Duurzaamheid & 

Installaties. Zijn twee termijnen als lid RvT bibliotheek Veenendaal zitten 

erop. Jack vertelt dat hij zich mede in het kader van maatschappelijke 

betrokkenheid én het belang van een goede implementatie van passend 

onderwijs kandidaat heeft gesteld voor het CvT-lidmaatschap.  

Peter Peeters is 55 jaar en heeft 1 studerende zoon. Peter is woonachtig in 

Utrecht en opgeleid als psycholoog en bedrijfskundige. Hij heeft ervaring als 

beoordelaar van schoolleiders PO t.b.v. het schoolleidersregister. Op dit 

moment werkt hij als adviseur Primo Schiedam en SWV-onderwijs dat past. 

Peter vertelt er zin in te hebben zijn kennis in te zetten voor de complexe 

samenwerkingsverband materie. 
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Helpt onze website jou?                

We horen dat diverse documenten lastig te vinden zijn. Ook komt uit gesprekken met directeuren en 

ib’ers naar voren dat niet alle communicatie even helder is en het soms te veel is. We zijn daarom 

onze website aan het aanpassen aan een nieuwe vorm van communiceren: helder, toegankelijk en 

op hoofdzaken.   

Deze willen we vanaf april gebruiken als visitekaartje van passend onderwijs in onze regio Rijn en 

Gelderse Vallei. Informatie moet voor ouders, professionals en samenwerkingspartners helder en 

toegankelijk zijn. Doel is dat we hiermee onze gezamenlijke missie helder uitdragen en beelden delen 

over het passend maken van onderwijs aan leerlingen.  

Vanaf april dunnen we daarom de documenten uit en zijn alleen nog stukken te downloaden die voor 

ouders, professionals en samenwerkingspartners van belang zijn.  

Interne documenten als beleidstukken en aanvraagformulieren zijn reeds op SPOT te vinden. In mei 

evalueren we de eerste aanpassingen. Laat van je horen als je wat mist of tips hebt, 

mail: info@swvrgv.nl.  

Focusagenda FoodValley: passend onderwijs - zorg voor de jeugd  
Het proces om tot een gezamenlijke focusagenda voor de FoodValley te komen loopt.  
In onderstaande eerste nieuwsbrief kunt u er alles over lezen.  
Nieuwsbrief 1 
 
Ondersteuningsplan 2022-2026   
Na de zomervakantie zullen we via geplande beleidsbijeenkomsten en extra bijeenkomsten bij leden, 
schoolteams en stakeholders input ophalen voor het nieuwe ondersteuningsplan.   
De planning van deze bijeenkomsten zal op spot geplaatst worden, na een melding via de 
nieuwsbrief.   
 
Vooraankondiging deskundigheidsbevordering             

Professionalisering speelt een belangrijke rol bij het versterken van zowel de basisondersteuning als 

de extra ondersteuning. Daar geeft elke school op zijn eigen manier invulling aan. Om dit te 

ondersteunen is er voor het schooljaar 2021-2022 opnieuw een professionaliseringsprogramma 

ingericht. Preventie, handelingsgericht werken en ontwikkeling om onderwijs passend te maken, 

staan hierbij centraal en vormen de basis voor het scholingsaanbod. 

Nieuwsgierig naar welke trainingen er aankomend schooljaar in het programma zitten? Begin april 
zullen wij de flyer en brochure verspreiden! En houdt SPOT in de gaten. 
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https://swvrijnengeldersevallei.nl/nieuwsbrief-1-focusagenda-passend-onderwijs-zorg-voor-de-jeugd/
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Hoogbegaafdheid                          

Samen zijn we hard bezig om het onderwijs steeds passender te maken aan de behoeften van onze 

leerlingen, zo ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Waar staan we met onze 

doelstellingen, wat gaat er goed en wat zijn aanbevelingen voor de komende periode. Dit wordt 

opgenomen in de tussenevaluatie van het beleid.  

Misschien nog wel interessanter is natuurlijk welke effecten dat beleid nou heeft in de praktijk, 

binnen onze scholen. Om dat inzichtelijk te krijgen wordt er aankomend schooljaar, in navolging van 

de 0-meting, een follow-up meting gedaan. 

Mocht je echter een succesverhaal hebben, rondlopen met ideeën of een goede tip op zak hebben. 

Neem dan zeker contact met ons op!  

Beleidsbijeenkomsten                           

Deze week staan er twee beleidsbijeenkomsten voor directeuren en IB’ers op de agenda. De 

inschrijving voor 23 maart is inmiddels gesloten, voor die van 25 maart zijn nog 3 plekken vrij. 

Inschrijving voor deze dag is nog mogelijk tot 23 maart. 

Nieuwe teamleden en ouders gezocht voor de OPR  
De OPR (Ondersteuningsplanraad) denkt mee over het ondersteuningsplan, geeft instemming op het 
plan en monitort dat deze op de juiste manier uitgevoerd wordt en of er tussentijdse 
koerswijzigingen zijn.   
  
De OPR bestaat uit teamleden die werkzaam zijn voor één van de aangesloten besturen van het 
samenwerkingsverband én uit ouders die een kind hebben op één van de aangesloten scholen.   
De OPR komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen.  
  
Aan het eind van het schooljaar stoppen zowel een aantal ouders als een aantal teamleden. We zijn 
dus dringend op zoek naar nieuwe mensen. Heb jij belangstelling om mee te denken over passend 
onderwijs binnen ons samenwerkingsverband? Meld je dan aan op opr@swvrgv.nl. Je kunt ook 
bellen met Eline van Haarlem, secretaris OPR, op 06-45116993. 
 
DEEL MEE! 
Wilt u meepraten of delen? Volg deze pagina en deel uw ervaringen en visie op passend onderwijs!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:opr@swvrgv.nl
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true

