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Nieuwsbrief juli       12 juli 2021 

 
                   Succes is: vroeg hulp inschakelen! 

 

Safira (naam en foto zijn om privacy redenen veranderd) zat 
twee dagdelen op de peuterspeelzaal voordat zij naar de 
basisschool ging. Ze toonde zich daar erg verlegen en angstig 
voor het toilet. Safira sprak niet met anderen (leiding en 
kinderen) maar communiceerde soms wel non-verbaal. De 
peuterspeelzaalleiding gaf bij de overdracht aan zich zorgen te 
maken over de taalontwikkeling en zindelijkheid van Safira. 
Na enkele weken in de instroomgroep van de basisschool liet 
Safira merken graag naar school te gaan maar ook hier werd de 
toiletgang een strijd en sprak zij niet. Het schoolteam is daarna 
snel tot actie overgegaan; er is een aanvraag gekomen binnen 
het swv voor een themaspecialist en een fijne korte lijn met thuis. 
 
Toen de themaspecialist op school kwam voor een observatie en 
nagesprek zag zij dat Safira vooral alles nauwlettend in de gaten 
hield en goed betrokken was bij het geheel. Ze zag haar gezicht 
oplichten als er grapjes werden gemaakt of als zij het antwoord 
wist.  Safira nam niet actief deel aan het gesprek maar wel 

durfde ze iets aan te wijzen of aarzelend iets te doen in de kring. Met werkjes blokkeerde ze als ze de 
juf nodig had en wachtte af totdat ze werd opgemerkt. De toiletgang was vanwege de paniek bij 
Safira en de handelingsverlegenheid van de leerkracht losgelaten. Safira draagt nu een luierbroekje. 
Tijdens het vrije spel koos Safira een plekje in de klas waar ze het geheel goed kon overzien en was te 
zien hoe zij genoot (en leerde) van al die spelende kinderen om haar heen. De themaspecialist kon 
met een paar aanvullende adviezen de leerkrachten bevestigen in hun handelen en adviseerde de 
zindelijkheid de komende maanden geen aandacht te geven op school en dit thuis met eventueel hulp 
(CJG) op te pakken. Ook was het advies een OT te organiseren om de hulpvraag breder te 
onderzoeken. In het overleg met het OT dat volgde waaraan moeder, schoolteam, themaspecialist en 
verpleegkundige deelnamen is besloten een eenmalige consultatie aan te vragen bij Auris (specialist 
selectief mutisme). De themaspecialist blijft voorlopig betrokken bij de ontwikkeling van Safira. 
 
Safira heeft inmiddels een vriendje in de klas en zal na de zomervakantie samen met hem in een 
nieuw samengestelde groep 1 starten. 
 

 

Welke mooie verhalen heeft u om met ons te delen? Meld je bij Saskia -  s.vanrijswijk@swvrgv.nl; zij 

schrijft uw verhaal graag voor u op.  
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ALV 23 juni jl. 

Tijdens de ALV van 23 juni jl. is een evaluatie van de Drietrap gedeeld met alle schoolbestuurders.  
 

 
 
Conclusie is dat we vanuit dialoog en data zorgvuldig monitoren wat de effecten zijn t.b.v. aantallen 
afgegeven arrangementen en verwijzingen. Het achterliggende proces van dialoog en afstemming 
stemt ons positief. Belangrijke conclusie is dat we op deze termijn nog niets kunnen zeggen over de 
effecten van deze maatregelen op de ontwikkeling van kinderen. In processen zien we aanpassingen; 
een aantal kinderen blijven op hun reguliere school dankzij aanpassingen in hun directe omgeving. 
Een aantal leerlingen gaat naar een nabije reguliere basisschool in plaats van de s(b)o waar men 
eerst vanuit ging. Welbevinden blijft een belangrijke afweger in deze processen! 

De evaluatie leidt tot twee aanpassingen op de maatregelen die we via deze weg alvast met u willen 
delen: 
1. Instroommomenten van 2 naar 3 momenten 

Een eerste evaluatie op de voortgang van de maatregelen laat zien dat het aantal beredeneerde 
afwijkingen i.r.t. instroommomenten veelal in de periode tussen februari en mei plaats hebben 
gevonden. Door in mei een derde instroommoment in te voegen, blijft de rust gehandhaafd die 
er voor de ontvangende groepen met deze maatregel beoogd wordt. Het geeft de scholen wel de 
ruimte om samen met de steunpuntcoördinatoren tot een proces te komen dat meer 
ondersteunend is dan de huidige situatie. Voor kinderen uit de onderinstroom kan de 
herfstvakantie als vierde moment gebruikt worden.  
 

2. TLV in de regio: opstarten proces na 01-11-2021  
Dit project draagt bij aan vereenvoudiging van processen en geeft ruimte aan het oordeel van de 
professional en betrokkenheid van scholen in het proces. De pilot in Veenendaal is succesvol 
afgerond. 
Vanuit diverse kanten wordt gevraagd om TLV in de regio eerder op te starten dan 01-08-2022. 
Door het proces op te starten per 01-11-2021 lijkt invoering per 01-08-2022 haalbaar.  
Ter illustratie: de implementatie bij de pilot Veenendaal duurde één schooljaar. 

 
Tot slot is met de schoolbestuurders gedeeld dat de voorbereidingen t.a.v. de concretisering 
van maatregel 10 zijn gestart. Wie hier meer over wil weten, de stand van zaken kunt u bij uw 
schoolbestuurder opvragen. 
 
Handreiking werken vanuit “Professional in de Lead” 

Vanuit Bestuurlijke overleg regionaal steunpunt Veenendaal is oplossingsrichting 2 verder 

uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een handreiking werken vanuit “Professional in de Lead” en kunt u 

opvragen bij uw schoolbestuurder. Tijdens het LiEF evenement voor bestuurders op 4 november 

gaan we hiermee de diepte in. 
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Vind je er wat van? Dit is je kans! 

Op spot is sinds afgelopen week een nieuwe openbare groep geopend, onder de naam: nieuw 
ondersteuningsplan. 
Graag nodigen we jullie allemaal uit om hier actief in deel te nemen. Zo krijgen wij de input die we 
nodig hebben van degene die het dichts bij het vuur zitten. 
 

LiEF evenementen    
Er zijn aanpassingen in het programma: 
Op 4 oktober, middag en avond, zal er een LiEF evenement voor o.a. 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers plaatvinden. 
Anders dan eerder gecommuniceerd zullen de beleidsbijeenkomsten voor 
directeuren en interne begeleiders op 5 en 7 oktober komen te vervallen.  
In plaats daarvan zal er voor alle directeuren en Ib’ers een LiEF evenement 
(middag en avond) georganiseerd worden. 

• Voor Barneveld en Veenendaal zal dit plaatsvinden op 12 oktober.  

• Voor Ede en Wageningen op 14 oktober.  

• Voor bestuurders zal het LiEF evenement op 4 november plaatvinden.  
Binnenkort wordt hier een uitgebreidere ‘save the date’ voor verstuurd. 
 
FoodValley jeugd en onderwijs 
Samenwerkingspartners in de regio FoodValley werken aan het opstellen van een gezamenlijke 
focus. Dit leidt tot een viertal speerpunten die na de vakantie door de partners worden uitgewerkt 
tot gezamenlijke plannen. Voortgang lees u op FoodValley jeugd en onderwijs. 
 
OndersteuningsPlanRaad - Ouders gevonden, maar teamleden nog niet  
De oproep voor OPR-leden kent tot nu toe een klein aantal aanmeldingen voor de oudergeleding.  
De OPR zoekt nog leden die werkzaam zijn voor één van de aangesloten besturen van het 
samenwerkingsverband. Urgentie is er, want zowel de voorzitter als de secretaris zijn aan het einde 
van hun termijn! De OPR bestaat uit ouders en teamleden. De OPR komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen. 
Aan schoolbesturen de vraag dit nogmaals onder de aandacht van hun scholen c.q. MR-en te 
brengen.  
Aanmeldingen bij opr@swvrgv.nl. Of bellen met Eline van Haarlem, secretaris OPR, op 06-45116993 

 

Projecten Handle With Care & Meldcode in het primair onderwijs – menukaart kosteloze 
trainingen!            

In 2020 is er vanuit Veilig Thuis gestart met twee projecten: ‘Handle With Care’ en ‘Meldcode in het 
Primair Onderwijs’ met als doel het eerder en beter in beeld krijgen van kinderen die te maken 
hebben met huiselijk geweld. Vanuit het project Meldcode in het Primair Onderwijs is het gebruik en 
de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de basisscholen in de 
regio geëvalueerd. Een grote verscheidenheid aan ideeën, wensen en suggesties is hieruit 
voortgekomen. Deze uitkomsten zijn vertaald naar een menukaart vol vraaggerichte trainingen 
workshops en ondersteuning. De besturen en basisscholen kunnen hier tot eind 2021 kosteloos 
gebruik van maken. Meer weten? Of geïnteresseerd in het volgen van een training?   
Bekijk dan hier de menukaart! 
 
Vrije plekjes in het aanbod deskundigheidsbevordering aankomend schooljaar 
Wat een overweldigende hoeveelheid enthousiaste reactie hebben we gehad op het aanbod 
deskundigheidsbevordering van komend schooljaar! Mooi om te zien hoeveel mensen zich hebben 
aangemeld. Sommige trainingen zaten al snel vol! Dit betekent naast heel veel blije mensen helaas 
ook dat niet iedereen een plekje heeft kunnen bemachtigen.  

https://foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl/
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2021/06/Menukaart-meldcode-HG-en-KM_WVV-juni-2021.pdf
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Bij sommige trainingen zijn gelukkig nog wel enkele plaatsen vrij:  

Training Waar Datum Tijdstip 

Verdiepende gesprekken met 

ouders  

De Glind 20-01, 10-02, 

17-03 

16.00-19.30 

HGW (voor Ib’ers) Ede 29-03, 19-04, 

24-05 

16.00-19.30 

Omgaan met uitdagend gedrag 

(voor onderwijsassistenten) 

De Glind 09-11, 23-11, 

07-12 

16.00-19.30 

Pedagogisch Tact Ede 14-09, 12-10, 

16-11, 14-12, 

18-01 

16.00-21.00 

De Glind 27-01, 24-02, 

24-03, 21-04 

19-05 

16.00-21.00 

Sensomotorische 

informatieverwerking  

(terugkomdag) 

Ede 25-05 16.00-19.00 

Terug naar de Bedoeling De Glind 17-11, 24-11, 

01-12, 15-12 

16.00-19.00 

 

Meer inhoudelijke informatie over de trainingen, kunt u terugvinden in de brochure. 
Bent u geïnteresseerd in één van deze vrije plekjes? Wees er snel bij en mail uw interesse voor 16 juli 
naar administratie@swvrgv.nl. 
 

Het zit er weer op! 

Zo langzamerhand komt er een einde aan wederom een bijzonder schooljaar. Hopelijk wordt het 

aankomende er eentje in een rustiger vaarwater. Voor nu wensen wij jullie allemaal een 

welverdiende superfijne vakantie toe! 

 

DEEL MEE! 

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

 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2021/03/213020_SWV-RG_brochure-trainingen-v6-web-DEF.pdf
mailto:administratie@swvrgv.nl
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true

