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Jaarplanning 2021 - 2022  Bijeenkomsten SWV Rijn & Gelderse Vallei 
 
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met onderstaande data bij het maken van uw 
jaarplanning. Met name in de periode 4 t/m 15 oktober gaan we graag samen met u aan de slag om 
het nieuwe ondersteuningsplan in de steigers te zetten. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. 
 

 
 

L(I)EF evenement – voor professionals 
  4 oktober 2021     middag en avond 
 

L(I)EF evenement – organisatie breed 
25 oktober 2021    middag en avond 
 
L(I)EF evenement (ipv beleidsbijeenkomsten) – directeuren en intern begeleiders  - 

Tbv het nieuwe Ondersteuningsplan 
5 oktober 2021    Komt te vervallen  
7 oktober 2021                  Komt te vervallen  

12 oktober 2021    Steunpunt Barneveld/Veenendaal -- middag en avond 
14 oktober 2021    Steunpunt Ede/Wageningen/Rhenen -- middag en avond 
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L(I)EF evenement – voor bestuurders 
4 november 2021    middag en avond 
 
 
Verder staan de volgende reguliere bijeenkomsten gepland in schooljaar 2021-2022: 
 

ALV 
8 december 2021    17.00 – 20.00 uur 
13 april 2022  17.00 – 20.00 uur  
15 juni 2022  17.00 – 20.00 uur 
 
 

Beleidsbijeenkomsten voor directeuren en intern begeleiders   
15 maart 2022  14.00 – 17.00 uur Steunpunt Wageningen/Rhenen 
17 maart 2022  14.00 – 17.00 uur Steunpunt Veenendaal 
22 maart 2022  14.00 – 17.00 uur  Steunpunt Ede 
24 maart 2022  14.00 – 17.00 uur  Steunpunt Barneveld 
 
31 mei 2022  14.00 – 17.00 uur  Steunpunt Ede 
2 juni 2022  14.00 – 17.00 uur  Steunpunt Barneveld 
7 juni 2022  14.00 – 17.00 uur  Steunpunt Wageningen/Rhenen 
9 juni 2022  14.00 – 17.00 uur  Steunpunt Veenendaal 
 
 

Bijeenkomsten voor startende directeuren en intern begeleiders 
Per schooljaar worden twee bijeenkomsten georganiseerd om startende directeuren en intern 
begeleiders bij te praten en wegwijs te maken in ons samenwerkingsverband.  
15 september 2021  09.00 – 11.00 uur 
 2 februari 2022  09.00 – 11.00 uur 
 
 
Op dit moment is nog niet bekend welke bijeenkomsten fysiek en welke online zullen plaatsvinden. 
Wij houden u op de hoogte! 
 
 
 
 
 
 
 
 


