
Hierbij sturen we u met veel plezier de save the date voor de LIEF evenementen  
georganiseerd door samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.

Met LEF (ons evenement in 2019) naar LIEF in het najaar van 2021. Richting inclusiever onderwijs;  
onze opdracht voor de komende ondersteuningsplanperiode 2022-2026. Met een reeks van evenementen 
willen we verschillende professionals, die allemaal vanuit hun eigen rol betrokken zijn bij onze kinderen  
in de regio Foodvalley, inspireren en aan het woord laten. 
 
Welke visie en ambitie hebben we met betrekking tot inclusiever onderwijs? Wat vraagt het zetten van 
een volgende stap van jezelf, de ander en elkaar? Naast sprekers die ons inspireren en aanzetten tot  
nadenken, gaan we met elkaar in gesprek om de basis voor ons nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 
vorm te geven. 
 
De uitnodiging en het programma ontvangt u na de zomer maar reserveer de datum van uw bijeenkomst 
alvast in de agenda. We ontmoeten u graag op één van de evenementen!

4 oktober van 15:30 tot 20:00 uur, de Werelt in Lunteren
Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers van voorschoolse voorzieningen en jeugdhulpmedewerkers.

12 oktober van 15:00 tot 20:00 uur, de Basiliek in Veenendaal
Voor directeuren, intern begeleiders, medewerkers vanuit CJG, jeugdconsulent en leidinggevende voorschoolse voor- 
zieningen uit de regio Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal en Renswoude.

14 oktober van 15:00 tot 20:00 uur, de Werelt in Lunteren
Voor directeuren en intern begeleiders, medewerkers vanuit CJG, jeugdconsulent en leidinggevende voorschoolse voor- 
zieningen uit de regio Ede, Wageningen en Rhenen.

25 oktober van 15:00 tot 20:00 uur, de Werelt in Lunteren
Voor medewerkers SWV RGV en omliggende SWV’s, beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs jeugdhulp, onderwijs, leerlingen- 
vervoer en huisvesting.

4 november van 15:30 tot 21:00 uur, de Basiliek in Veenendaal
Voor schoolbestuurders PO en VO, wethouders, directeuren samenwerkingsverbanden, bestuurders jeugdhulp,  
voorschoolse voorzieningen.

Met vriendelijke groet, mede namens de voorbereidingscommissie
Thea de Graaf, Directeur/Bestuurder SWV Rijn & Gelderse Vallei 

Horapark 3  |  6717 LZ Ede
T 0318 67 51 80   |  E info@swvrgv.nl
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