
 

Nieuwsbrief februari  

 

Klankborden over uitgangspunten ondersteuningsplan 2022-2026  

ook leerlingen praten mee!  

Hoe groeien wij als Samenwerkingsverband Rijn 

& Gelderse Vallei richting 2026 naar inclusiever 

onderwijs? Dat staat in het nieuwe 

ondersteuningsplan, dat steeds meer vorm 

begint te krijgen. Tijdens de LIEF! Evenementen 

is al volop meegedacht over het plan. De 

uitgangspunten van het plan zijn/worden nu 

besproken met bestuurders, 

medezeggenschapsraad, 

ondersteuningsplanraad, onderwijsprofessionals, 

medewerkers van het samenwerkingsverband, 

ouders en ketenpartners. 

Wat vinden leerlingen? 

Ook leerlingen hebben hun mening gegeven. Héél belangrijk, want voor deze groep zetten we ons 

natuurlijk elke dag in! Leerlingen uit groepen 7 en 8 van tien verschillende scholen in ons 

samenwerkingsverband gaven antwoord op vragen als: hoe kijk jij naar het onderwijs, je klas en jouw 

leerkracht? Wat vind je belangrijk? Waar wil je meer of minder van en wat vraagt dat van ons en van 

elkaar? 

De antwoorden leverden waardevolle inzichten op die we meenemen komende periode. Want één 

ding is zeker: we willen leerlingen natuurlijk betrekken bij het onderwijs en de ondersteuning die zij 

krijgen. Of, zoals één leerling uit groep 7 het zo mooi verwoordde: “Als ze het mij hadden gevraagd 

op school, had ik wel antwoord kunnen geven!” 

Route ondersteuningsplan 

Het concept ondersteuningsplan wordt in februari 2022 besproken in de ondersteuningsplanraad van 

het samenwerkingsverband, waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd. Ook wordt het 

voorgelegd aan de gemeenten in het Op Overeenstemming Gerichte Overleg. Dit is bedoeld om 

onderwijs en bijvoorbeeld het jeugdbeleid waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, goed op 

elkaar te laten aansluiten. 

In april 2022 stellen de bestuurders in de Algemene Leden Vergadering het ondersteuningsplan vast, 

waarna het naar de Inspectie van het Onderwijs gaat. Vanaf augustus 2022 gaan we in het 

samenwerkingsverband aan de slag met het nieuwe plan. 

 

 



Even voorstellen:  

Jan Hoek, nieuwe voorzitter raad van toezicht SWVRGV 
Per 1 februari heeft Jan Hoek het stokje overgenomen van Willem van 

Leeuwen als voorzitter van de raad van toezicht en de ALV van 

samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.  

Jan houdt zich op diverse manieren bezig met intern toezicht. Onder meer als 

lid van een aantal raden van toezicht in het vo, mbo, media en sociaal domein 

en als voorzitter van het Platform raden van toezicht in het mbo. Ook is Jan 

coauteur van de Code Goed Toezicht van de VTOI, lid van de monitoring 

commissie VTOI en adviseur en evaluator van raden van toezicht. 

Over de inhoud zegt Jan: 

"ons samenwerkingsverband heeft een prachtig motto met 'Ieder kind een gelijke kans' en ook de 

slag van passend naar steeds inclusiever onderwijs spreekt mij zeer aan. Want een maatschappij 

waarin iedereen meedoet begint op school". "In een samenwerkingsverband met 31 schoolbesturen 

is dat geen sinecure, want samen verantwoordelijk zijn vereist veel onderling vertrouwen, elkaar 

aanspreken en aangesproken willen worden. Gelukkig is dat de cultuur bij SWV Rijn & Gelderse Vallei 

en ik heb alle vertrouwen in de voorzetting en verdere verbetering van wat tot op heden 

gerealiseerd is. Ik hoop daar, samen met RvT-collega's Gijsbert Duizer, Peter Peeters en Jack Weener, 

én met Thea én met de leden van de vereniging (schoolbestuurders), een bijdrage aan te kunnen 

leveren".  

Bloemen én taart!  
Donderdag 17 februari jl. vond de eerste vergadering van de Raad van Toezicht in de 

nieuwe samenstelling plaats. Een bijzondere gebeurtenis voor alle partijen. Voor 

aanvang ontving de nieuwe voorzitter Jan Hoek van Scolix een taart en de organisatie 

een bos bloemen. 

Dank je wel Scolix (bemiddelaar in leidinggevende onderwijsfunctie) én Thea voor dit 

hartelijke welkom!  

 

Ruth Heesen, nieuwe steunpuntcoördinator regio Ede  
Mijn naam is Ruth Heesen en ik ben werkzaam als steunpuntcoördinator voor het 

steunpunt Ede, tijdelijk tot aan in elk geval de meivakantie. Ik neem een deel van 

de scholen van Marjan Adema over.  

Hiervoor heb ik ruim 9 jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs als orthopedagoog, zorgcoördinator, trainer en coach. Ik heb 

nu bewust de stap gezet richting het basisonderwijs om eerder in het proces 

betrokken en van betekenis te kunnen zijn. Ik kijk dan ook erg uit naar mijn tijd in 

het team. Ik hoop jullie allemaal zo snel mogelijk (fysiek, telefonisch of online) te ontmoeten en te 

leren kennen en kijk uit naar een fijne samenwerking! 

 



Viermasterscholen starten met een praktijkklas 
Schoolvereniging De Viermaster is gestart met een praktijkklas, 
speciaal voor een groep leerlingen uit de bovenbouw. Iedere 
donderdagochtend komen alle leerlingen bij elkaar en steken ze 
de handen uit de mouwen. Als thuisbasis hebben ze de school 
maar de meeste donderdagen gaan ze op stap naar bedrijven 
waar ze techniekopdrachten doen. Wat een mooi voorbeeld van 
inclusiever onderwijs!  
 

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

 

Nieuwe deskundigheidsbevordering brochure komt eraan!  
Professionalisering speelt een belangrijke rol bij het versterken van zowel de basisondersteuning als 
de extra ondersteuning. Daar geeft elke school op zijn eigen manier invulling aan. Om dit te 
ondersteunen is er voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw een professionaliseringsprogramma 
ingericht. Preventie, handelingsgericht werken en omgaan met gedrag staan hierbij centraal. 
 
Nieuwsgierig naar welke trainingen er aankomend schooljaar in het programma zitten? Begin april 
vallen de flyer en brochure bij de scholen op de mat. Houd vooral ook de nieuwsbrief in de gaten. 
 
 
 
 

 

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