
 

 

 

Nieuwsbrief 7 oktober 2021 

 

Nieuw: magazine! 

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie 

magazines om je te informeren en te inspireren. Download het eerste magazine hier en stuur het 

magazine vooral door naar je team! 

In deze editie meer over de LIEF! evenementen waar we breed ideeën over inclusiever onderwijs 

ophalen en een samenvatting van de evaluatie passend onderwijs van afgelopen jaren. Ook lees je 

interviews met directeur-bestuurder Thea de Graaf van ons samenwerkingsverband, 

schoolondersteuner Wilma Laks en leerkracht Else Jonkman. 

Kijk, blader en lees! Reageren op het magazine? Een mooi voorbeeld van inclusiever onderwijs om te 

delen? Mail dan naar administratie@swvrgv.nl. 

 

Eerste LIEF! evenement levert mooie input op 

Met veel enthousiasme deelden leerkrachten hun ideeën over 

inclusiever onderwijs tijdens het eerste LIEF! evenement op 4 

oktober in De Werelt in Lunteren. Ook pedagogisch 

medewerkers en jeugdhulpmedewerkers waren aanwezig om 

mee te denken. 

De mooie opbrengst van 4 oktober gaat mee naar de 

bijeenkomsten voor intern begeleiders, directeuren, CJG-

medewerkers, jeugdconsulenten en leidinggevenden van 

voorschoolse voorzieningen.  

Die zijn op 12 oktober (regio Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal en Renswoude) en op 14 oktober 

(regio Ede, Wageningen en Rhenen). Directeur of IB-er nog niet aangemeld? 

Doe dit alsnog! Klik hier voor meer info. 

Op 25 oktober is er een LIEF! Evenement voor de ondersteuningsorganisatie 

van het samenwerkingsverband. Tot slot is er op 4 november het LIEF! 

evenement voor onder anderen bestuurders van onderwijs, voorschoolse 

voorzieningen, jeugdhulpinstellingen en wethouders van de gemeenten. Zij 

zullen de input van de bijeenkomsten ervoor ook te zien krijgen! Klik hier voor meer info. 

 

 

 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2021/10/213149_SWV-RG_magazine-1-v9-web.pdf
mailto:administratie@swvrgv.nl
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2021/09/Uitnodiging-LIEF-evenementen-2021.pdf
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2021/09/Uitnodiging-LIEF-evenementen-2021.pdf


 

Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen: route en data 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen? Handig om de stappen en data goed in beeld te 

hebben! 

Route 

• de aanvraag start als het leerlingdossier compleet ingevuld in Kindkans staat en mag dan 

volgens de wet maximaal zes weken duren 

• de onafhankelijke commissie TLV bespreekt elke twee weken de TLV-aanvragen die compleet 

zijn ingevuld op volgorde van binnenkomst en stuurt zijn advies naar de directeur-bestuurder 

van ons samenwerkingsverband 

• de directeur-bestuurder van ons samenwerkingsverband neemt een besluit en de secretaresse 

leerlingzaken koppelt dit terug aan de Steunpuntcoördinator die contact opneemt met 

jou/jouw school 

Tussendoor word je in principe niet geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

Deadlines Kindkans ivm instroomdata 

Sinds enige tijd werken we in het samenwerkingsverband met 3 vaste instroommomenten. 
Onderstaand overzicht laat per instroomdatum zien voor wanneer de dossiers uiterlijk compleet in 
kindkans beschikbaar moeten zijn, om deze mee te kunnen nemen in het proces.  

Instroomdatum Dossiers compleet in Kindkans  
1 januari 2022 1 november 2021 

1 mei 2022 15 maart 2022 

1 augustus 2022 15 mei 2022 

 
 
Uit de praktijk 

Basisscholen Ede bezoeken evacués Afghanistan 

Wethouder Leon Meijer van gemeente Ede (onderwijs en jeugdhulp) ging op 

22 september samen met leerlingen en leerkrachten van een aantal 

basisscholen in Ede op bezoek bij de legerplaats in Harskamp. Hier worden 

evacués uit Afghanistan opgevangen en daar zijn ook veel kinderen bij.  

De Afghaanse kinderen kregen allemaal een mooie tekening van een 

leeftijdgenootje uit de gemeente Ede en de kinderen hebben heerlijk met 

elkaar gespeeld. De leerkrachten en wethouder waren enorm onder de indruk van de verhalen van de 

ouders die in een gevaarlijke en chaotische situatie met hun kinderen uit Afghanistan moesten 

vluchten. 

➢ Ook een verhaal uit de praktijk om te delen? Mail naar Saskia, s.vanrijswijk@swvrgv.nl. 

 

 

mailto:s.vanrijswijk@swvrgv.nl


 

Vrijstelling inschrijvingsplicht: hoe zit dat in onze regio? 

Welke stappen neem je als ouders een beroep doen op de vrijstelling van de inschrijvingsplicht? 

Gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio Foodvalley ontwikkelden daar samen een route 

voor: het vier partijenmodel. Lees hier meer over de visie van waaruit we in onze regio werken en wat 

de rol is van ouders, leerplicht, school/samenwerkingsverband en jeugdhulp. 

 

Nieuwtjes schoolbesturen en scholen 

Nieuwe bestuurders voor Cordeo en De Passie 

Cordeo Scholengroep heeft een nieuwe bestuurder: Arriën Boes. Arco van Wessel is de nieuwe 

bestuurder van De Passie. We heten ze alvast welkom en hopen dat zij op 8 december aanwezig 

kunnen zijn bij de Algemene Leden Vergadering om zich voor te stellen. 

 

School(naam)wijzigingen 

De Julianschool in Ederveen heet nu OBS de Waterstroom en OBS de Zandberg en Lange Voren in 

Barneveld zijn samengegaan in OBS Dalton de Vliegeniers. 

 

 

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

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2021/10/213050_SWV_4-partijen-principe-v8-web.pdf
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true

