Samenwerkingsverband
Rijn & Gelderse Vallei

nodigt je uit!

Met LEF naar LIEF!

Wat is jouw beeld en ambitie?
Richting inclusiever onderwijs

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zoveel mogelijk samen kunnen
leren en leven in hun eigen buurt of wijk? Hoe organiseren we
onderwijs, opvang, jeugdhulp, zorg en vrije tijd waar mogelijk en
zoveel mogelijk in en rond de school?
Dit soort vragen komen aan bod tijdens de LIEF! evenementen.
Wat is inclusiviteit voor jou? Welke beelden heb jij daarbij? En wat heb je
voor inclusiever onderwijs nodig van collega’s en samenwerkingspartners?
Tijdens LIEF! evenementen gaan we daarover graag in gesprek.

Op weg naar een nieuw ondersteuningsplan
Alle input draagt bij aan een ondersteuningsplan dat richting geeft aan hoe wij kinderen
in de regio Foodvalley komende jaren optimale ontwikkelingskansen bieden.
Denk en praat je ook mee? Graag!

LIEF! evenementen
en meld je hieronder aan!

Lees meer over de

Leerkracht, pedagogisch medewerker
of jeugdhulpmedewerker?
4 oktober van 15.30 tot 20.00 uur,
de Werelt in Lunteren
Luister op 4 oktober naar paralympisch zeiler Rolf Schrama, die je inspireert
met zijn verhaal over onder meer diversiteit en inclusie, hoe je om kunt gaan
met veranderingen en over ‘de kracht van de kleine stapjes’.
Meld je hier aan.

Intern begeleider, directeur, lokaal team
medewerker, jeugdconsulent of leidinggevende
van een voorschoolse voorziening in de regio
Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal of Renswoude?
12 oktober van 15.00 tot 20.00 uur,
de Basiliek in Veenendaal
Meld je hier aan.

Intern begeleider, directeur, lokaal
team medewerker, jeugdconsulent of
leidinggevende van een voorschoolse
voorziening in de regio Ede,
Wageningen of Rhenen?
14 oktober van 15.00 tot 20.00 uur,
de Werelt in Lunteren
Meld je hier aan.

Medewerker van de ondersteuningsorganisatie van het
samenwerkingsverband of een samenwerkingsverband in
de regio, beleidsmedewerker of beleidsadviseur jeugdhulp,
onderwijs, leerlingenvervoer of huisvesting?
25 oktober van 15.00 tot 20.00 uur,
de Werelt in Lunteren
Meld je hier aan.

Ton van Rijn deelt zijn verhaal
tijdens de LIEF! evenementen
4 oktober, 12 oktober, 14 oktober en 25 oktober
Ton is oud-directeur van vier basisscholen en is gepokt en gemazeld in de praktijk.
Hij is ervan overtuigd dat we in plaats van ‘omgaan met verschillen’ de omslag
moeten willen maken naar ‘uitgaan van verschillen’. Hij gelooft en weet uit ervaring
dat ander onderwijs op elke plek mogelijk is als mensen dat echt willen. In zijn verhaal
neemt Ton je mee de toekomst in, naar inclusiever onderwijs.

Schoolbestuurder in het primair of
voortgezet onderwijs, wethouder,
gemeenteraadslid, directeur van
een samenwerkingsverband,
bestuurder van een voorschoolse
voorziening of jeugdhulpinstelling?
4 november van 15.00 tot 21.00 uur,
de Basiliek in Veenendaal
Meld je hier aan.

Erik Dannenberg
4 november
Op 4 november deelt Erik Dannenberg zijn visie op een inclusieve samenleving
met je. Eén thema dat zeker aan bod komt: de juiste mindset. Erik is nu voorzitter
van Divosa (de vereniging van gemeentelijk directeuren en leidinggevenden).
Hij werkte onder andere als hulpverlener voor mensen die verslaafd en dakloos waren,
was wethouder in Zwolle en is al jaren bestuurlijk betrokken bij de transities in het
sociaal domein.

Aldith Hunkar
Journalist en presentator Aldith Hunkar leidt onze LIEF! evenementen.
Misschien ken je Aldith nog van het NOS Journaal, of - nu op televisie - van
het programma Firma Erfgoed, waarin zij ons aan de hand van cultureel en
religieus erfgoed van alles laat zien over het culturele heden en verleden.

Ondersteuningsplan
hoe & wat
Praat mee over ons nieuwe
ondersteuningsplan
Hoe zorgen we er met alle scholen in de regio Foodvalley voor dat
ieder kind goed en passend onderwijs krijgt? Daarover maken de
schoolbesturen in ons Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei
samen afspraken in het ondersteuningsplan.
Over het nieuwe ondersteuningsplan voor 2022-2026 gaan we tijdens LIEF!
evenementen in oktober en november graag in gesprek met jou en andere
professionals in onderwijs en jeugdhulp.

Hoe blijf je bij?
Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan houden we
je via digitale magazines op de hoogte! De eerste editie
kun je eind september verwachten. En na afloop van de
LIEF! evenementen doen we natuurlijk ook verslag.
Kun je er dus niet bij zijn? Houd dan je mailbox zeker in
de gaten. Op onze website staat ook meer informatie.
Werk je in ons samenwerkingsverband?
Dan vind je ook op Spot meer informatie.

Na jouw aanmelding
Na aanmelding voor een LIEF! evenement
ontvang je een bevestigingsmail. Voor eten
en drinken wordt vanzelfsprekend
gezorgd!

Foto’s en filmpjes
We maken tijdens de LIEF! evenementen foto’s en filmpjes die we intern en extern kunnen delen.
Bij de ingang onderteken je hiervoor een toestemmingsverklaring.

Van LEF naar LIEF!
In 2019 organiseerden we het inspirerende LEF-evenement.
Nu komt de I van inclusiever erbij en gaan we opnieuw voor
inspirerende evenementen waarbij je ook zelf aan de slag gaat.
Met jouw input maken we een beter ondersteuningsplan!

Contact
Een vraag over de LIEF! evenementen?
Mail dan naar administratie@swvrgv.nl
Horapark 3 | 6717 LZ Ede | T 0318 67 51 80
E info@swvrgv.nl | I www.swvrgv.nl

Veilig LIEF!
We houden natuurlijk rekening met
de coronamaatregelen.

