
 

Nieuwsbrief maart 2022 

 

Deskundigheidsbevordering 2022-2023 – de brochure staat weer online!   
Ook voor het komende schooljaar 2022-2023 is er weer een mooi 

deskundigheidsprogramma ingericht. Preventief werken, 

samenwerking met ouders en omgaan met gedrag staan hierbij 

centraal en vormen de basis voor het scholingsaanbod. Daarnaast 

is er komend jaar weer de mogelijkheid om met je hele team een 

training te volgen. Lijkt dit je wat?  

Vraag dan een incompany traject aan.  

Meer informatie en de link om je in te schrijven vind je terug in de 

brochure op de website (www.swvrgv.nl) of op de poster en 

flyers die naar alle scholen verstuurd zijn.  

Het deskundigheidsprogramma is populair, waardoor trainingen 

soms snel vol zijn. Let dus op: je inschrijving is meteen definitief. 

We rekenen dan op je aanwezigheid!  

Is de training die je wilt volgen vol? Schrijf jezelf dan vooral in voor de wachtlijst. Bij genoeg animo 

onderzoeken we of er een extra trainingsgroep gestart kan worden. 

 

De OPR zoekt jou!! 
De ondersteuningsplanraad van SWV Rijn & Gelderse vallei, zoekt nieuwe leden (ouders en 

personeelsleden van de aangesloten scholen).  

De OPR komt zo’n vier à vijf keer per jaar samen om proactief mee te denken, feedback te geven op 

en positief kritisch mee te kijken naar de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.  

Zo stemt de OPR onder andere af over: actuele lopende thema’s, het jaarplan, de begroting en het 

jaarverslag. Daarnaast heeft de OPR instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het gehele 

samenwerkingsverband. 

De talenten en expertises van de leden van de OPR kunnen in diverse werkgroepen worden ingezet. 

Bij het doorgronden van bijvoorbeeld kwartaal- en jaarcijfers van het SWV komt de financiële kennis 

van één of meer leden goed van pas. Andere werkgroepen kunnen zich buigen over specifieke en 

soms terugkerende vraagstukken zoals 'ouderbetrokkenheid', 'kennisoverdracht aan leerkrachten', 

‘inclusiever onderwijs’ en hoe voorkomen we "thuiszitters"?.  

Meewerken aan het ontwikkelen van het ondersteuningsplan wordt door alle OPR-leden als boeiend 

en verantwoordelijk werk ervaren. Het geeft inzicht hoe een groot samenwerkingsverband werkt, 

wáár het schuurt en voorál hoe we dit met elkaar kunnen voorkomen of verhelpen! 

Wil jij je samen met de huidige leden inzetten om invloed uit te oefenen op de manier waarop vorm 

wordt gegeven aan onderwijs(ondersteuning) in onze regio? Of wil je misschien eerst nog wat meer 

informatie.  Mail dan naar: opr@swvrgv.nl. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden! 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/03/223013_SWV-RGV_brochure-trainingen.pdf
mailto:opr@swvrgv.nl


Jaarplanning 2022-2023 
De nieuwe jaarplanning is bekend. Zo kan iedereen rekening houden met de planning in zijn/haar 

agenda. Het belooft een jaar vol leuke bijeenkomsten en trainingen te worden! 

Jaarplanning 2022-2023 

 

Een mooie tekening voor een mooie wereld 
De leerlingen van de leerlingenraad van de Griftschool in Woudenberg hebben een 

brief geschreven aan alle kinderen over de hele wereld. En niet zo maar een brief! 

Het is een oproep om een tekening te maken van een mooie wereld, zonder oorlog. 

Wellicht een leuk initiatief voor andere scholen?  

Brief voor alle kinderen op de hele wereld...  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/03/220323-Jaarplanning-SWV-RGV-2022-2023-extern.pdf
https://www.facebook.com/griftschool/photos/a.341468749390655/1907941989409982/
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true

