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Groei!
Mousa (naam en afbeelding zijn veranderd om privacy redenen) is vanuit een gespecialiseerde
voorschool gestart op het speciaal onderwijs toen hij 4,5 jaar oud was. Hij heeft autisme en liet een
achterstand in zijn ontwikkeling zien, met name op het gebied van spraak/taal. Hij sprak nauwelijks
en maakte nauwelijks contact.
Zijn ondersteuningsbehoeften waren goed in kaart
gebracht, de samenwerking tussen ouders, Mousa,
hulpverlening, voorschool en school was goed. In deze
samenwerking met elkaar kon er de afgelopen jaren
gewerkt worden aan doelen als “voor jezelf leren
opkomen”, “in kleine stapjes contacten met anderen
opbouwen” en “vergroten van communicatieve
vaardigheden”. Dit vanuit structuur, voorspelbaarheid,
kleine denkstapjes en het steeds zoeken naar de aansluiting.
Mousa liet een mooie groei zien. Doelen werden behaald en we konden in het gesprek dat we steeds
met elkaar hadden bespreekbaar maken of een andere school niet meer aan zou sluiten bij Mousa. Of
hij niet een stapje zou kunnen maken. Of hij niet naar een school in zijn eigen woonplaats zou kunnen.
Deze weg is verkend, gericht op ontwikkeling, ondersteuningsbehoefte en de behaalde doelen. Dit
heeft geleid tot een goed proces en uiteindelijk ook plaatsing op het SBO. Hij gaat nu in zijn eigen
woonplaats naar school, heeft de mogelijkheid om met klasgenootjes na schooltijd in de buurt
contact te maken en te spelen. En hij mag verder groeien.
Eén van de steunpuntcoördinatoren heeft dit proces van dichtbij mogen volgen en wil dit graag met u
delen. Welke succesverhalen heeft u om met ons te delen? Meld je bij: Saskia s.vanrijswijk@swvrgv.nl; zij schrijft uw verhaal graag voor u op.
Privacy beleid, nieuwe folder SWVRGV
Voor het samenwerkingsverband is een heel overzichtelijke brochure opgesteld waarin we voor
ouders uit de doeken doen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van hun kinderen. Maar niet
alleen voor ouders is de informatie uit deze brochure interessant. Ook medewerkers van de
aangesloten scholen vinden er het antwoord op tal van vragen. Waarom hebben wij de
persoonsgegevens van bepaalde leerlingen zo hard nodig? Hoe gaan we met die gegevens om?
Welke rechten hebben de ouders? Wat doen we om datalekken te voorkomen en wat gebeurt er als
er onverhoopt tóch iets misgaat? Echt een aanrader om deze brochure zelf nog eens te lezen!
Trouwens, ouders met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ook een exemplaar
van dit Privacy beleid ontvangen.
brochure privacy beleid
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Even voorstellen
Mijn naam is Geraldine Brouwer en ik ben half mei gestart als
steunpuntcoördinator voor de regio Wageningen als tijdelijke vervanging.
Vanuit mijn achtergrond als leerkracht, onderwijskundige en
orthopedagoog heb ik ervaring in diverse functies en omgevingen binnen
het onderwijs (po, so, samenwerkingsverbanden, mbo en
beroepsonderwijs/bijscholingen, hbo en wo). Ik houd ervan korte lijnen te
hebben met de personen en scholen waarmee ik mag samenwerken. U
zult mij ook buiten de regio Wageningen tegenkomen omdat ik ook taken
overneem van andere steunpuntcoördinatoren. In mijn vrije tijd houd ik
naast het doen van gezinsactiviteiten met mijn man en drie kinderen, van
paardrijden en sportief zeilen.
Graag tot binnenkort!
Initiatieven 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. Zo ontstaan er mooie samenwerkingen
en ploppen her en der interessante initiatieven op. Om overzicht te houden, te verbinden en wellicht
te ondersteunen, is het wenselijk dat onze projectcoördinator HB (Renee Boeijen;
r.boeijen@swvrgv.nl) binnen het samenwerkingsverband goed op de hoogte is van deze
ontwikkelingen. Dus, bent u bezig met een dergelijk proces, schroom niet en neem contact op met
Renee.
P.S.: Mocht u een succesverhaal hebben, rondlopen met ideeën of een goede tip op zak hebben.
Neem dan zeker ook contact op!
1e stappen voor evaluatie ondersteuningsplan 2018-2022
De eerste stappen zijn gezet richting de evaluatie van het ondersteuningsplan 2018-2022. In de
evaluatie wordt beschreven op welke manier er gewerkt is aan de negen doelstellingen in het
ondersteuningsplan. Om vervolgens na te gaan of we erin geslaagd zijn goed, stevig en samen het
onderwijs passend te maken voor de kinderen in de regio. Hiervoor voeren we gesprekken met
verschillende mensen en halen we een schat aan informatie op uit allerlei rapportages. Met het oog
op het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 willen we leren van de afgelopen jaren en scherp
krijgen waar we in kunnen door ontwikkelen.
Hier terugkijken - Presentatie passend onderwijs in Barneveld, afgelopen 2 juni
Woensdag 2 juni jl. heeft Thea de Graaf, samen met de drie collega-samenwerkingsverbanden uit de
FoodValley, bij de gemeenteraadsvergadering in Barneveld een presentatie gegeven over passend
onderwijs in Barneveld.
Hoe zit het in elkaar, hoe loopt het en waar zijn we (on)tevreden over. Volgens de raadsleden een
inspirerende avond.
Via onderstaande link kunt u de bijeenkomst terugkijken:
Presentatie passend onderwijs in Barneveld

2

Reminder, save the dates – jaarplanning 2021-2022
Een paar kleine aanvullingen ten opzichte van de planning in de vorige nieuwsbrief.
Lees de vernieuwde versie hieronder.
Jaarplanning 2021-2022
Eindelijk wat versoepelingen én een heerlijk zonnetje!
Wat een fijn moment was dat! Die persconferentie waarin ons verteld is dat we weer lekker op het
terras kunnen zitten. Heerlijk wat vitamine D opdoen in de zon (al was die er in 1e instantie niet gelijk
). Sinds afgelopen week schijnt hij dan volop! En dat merk je! De mensen om ons heen zijn
vrolijker, hebben er meer zin in én zijn ook nog eens lekker opgeladen door dat gezellige moment dat
er weer mag zijn met vrienden of iets meer familie! Ook is het moment aangebroken dat onze
steunpuntteamleden en coördinatoren d.m.v. een negatieve zelftest weer meerdere scholen per dag
kunnen bezoeken. We hebben daarom ons corona protocol iets kunnen versoepelen en dat voelt
fijn!
Corona maatregelen mei 2021

DEEL MEE!
Wilt u meepraten of delen? Volg deze pagina en deel uw ervaringen en visie op passend onderwijs!
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