
 

 

Nieuwsbrief 25 mei 2022 

 
 
Vertrek Thea de Graaf; directeur bestuurder van SWV Rijn & Gelderse Vallei  
 

Thea de Graaf heeft aangekondigd dat zij na 8 jaar afscheid neemt van ons 

samenwerkingsverband.  

Samen met haar man gaat zij genieten van haar (pré) pensioen.  

Thea kijkt terug: 
 
Met heel veel plezier heb ik vanaf mei 2014 bij het SWV Rijn & Gelderse Vallei gewerkt, eerst als 
directeur en sinds 3 jaar als directeur-bestuurder. Ik kijk terug op 8 jaar werken in dit 
samenwerkingsverband, waarin ik met velen heb mogen samenwerken. Het was een prachtige en 
soms roerige tijd. Wat hebben we samen veel voor elkaar gekregen binnen ons 
samenwerkingsverband en in de regio FoodValley.  
 
Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de medewerkers en ikzelf van de samenwerkende 
schoolbesturen, directeuren, intern begeleiders en netwerkpartners van ons samenwerkingsverband 
hebben gekregen.  
 
Thea vertrekt per 1 februari 2023. De Raad van Toezicht is inmiddels gestart met de procedure 

voor het vinden van een opvolger.  

 

Let op! Beleidsbijeenkomsten eind mei/juni directeuren en IB’ers 

Deze kunnen niet doorgaan! Het onderwerp van deze bijeenkomst zou het nieuwe 

ondersteuningsplan zijn. Een aantal weken geleden heeft het bestuur van ons SWV overlegd met de 

inspectie van onderwijs en om uitstel gevraagd voor het ondersteuningsplan 2022-2026. Dit omdat 

vaststelling van de leden op het concept ondersteuningsplan niet werd verkregen. 

De volgende bijeenkomsten komen dus te vervallen!  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verhuisbericht  
 
De organisatie van het SWV gaat verhuizen!   
 
De huur van het pand aan het Horapark is opgezegd en een nieuw pand in Ede is inmiddels 

gevonden. Dit betekent voor ons een verhuizing in het najaar van 2022! 
Verdere berichtgeving over het nieuwe adres, de verhuisdatum en meer zal 
later nog volgen.   
Let op! Het is mogelijk dat vanaf 1-1-2023 de locaties voor trainingen 
hierdoor zullen veranderen. Als je je hebt ingeschreven voor een training, 
krijg je hier tijdig bericht over. 

 

Aanmeldingen voor Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor zomervakantie 

Nog voor het nieuwe schooljaar een aanvraag TLV ingediend? Lees dan onderstaande!   

Wij hebben op dit moment 125 aanmeldingen voor het aanvragen van een TLV SO of SBO. Een grote 

hoeveelheid om binnen 6 weken te verwerken. Ondanks opgehoogde TLV vergaderingen kan het zo 

zijn dat voor een aantal aanvragen de termijn van 6 weken niet wordt gehaald.  

Wij vragen om jullie begrip hiervoor. We doen er uiteraard alles aan om alle TLV’s voor de 

zomervakantie verwerkt te hebben!  

 

Dringende oproep: ondersteuningsplanraad (OPR)  

Oproep via schoolbesturen, de nieuwsbrief en via folders naar scholen heeft tot nu toe helaas nog 
geen nieuwe kandidaten voor de OPR opgeleverd. Gezamenlijk hebben alle leden van het 
samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid de OPR goed te laten functioneren en dat kan 
alleen als zij voldoende leden hebben.   
 
Per 1 augustus a.s. zoekt de OPR  nieuwe leden (ouders en personeelsleden van de aangesloten 

scholen). 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. De OPR beantwoord je vragen graag!  

 

Traumasensitieve ondersteuning voor Oekraïense leerlingen 

Zien: een indrukwekkend filmpje van Nieuwsuur over de Traumacompagnie.  

In onderstaand filmpje zie je Oekraïense psychologen die als coach bij de Traumacompagny werken. 

Zij gaan hun gevluchte landgenoten helpen. Ook op onze scholen kunnen zij via de 

steunpuntcoördinator worden ingezet. Daarnaast blijven de themaspecialist Trauma en het 

arrangement Nieuwkomers voor onze scholen beschikbaar.  
Kijk hier: filmpje nieuwsuur - traumacompagnie 

 

 

mailto:opr@swvrgv.nl
https://nos.nl/l/2425427


Deskundigheidsbevordering  

Wat een overweldigende hoeveelheid enthousiaste reactie hebben we gehad op 

het aanbod deskundigheidsbevordering voor komend schooljaar! Mooi om te zien 

hoe veel mensen zich hebben aangemeld. Sommige trainingen zaten al snel vol! 

Doordat veel mensen zich op de wachtlijst hebben gezet, hebben we vier extra 

trainingsgroepen van verschillende trainingen kunnen inplannen.  

Er zijn nog wat vrije plekjes over, hieronder vind je ze:  

Training Waar Datum Tijdstip Plekken vrij 

Samenwerken met ouders 

(omgaan met weerstand) 

De Glind 24-05, 07-06, 

21-06 

16.00-19.00 12 

Eerst begrijpen dan begeleiden 

(ASS) 

De Glind 09-03, 23-03, 

06-04 

16.00-19.00 3 

Doen in plaats van praten met 

leerlingen 

Veenendaal 14-11, 28-11, 

12-12 

16.00-19.00 8 

Pedagogisch tact  De Glind 06-09,20-09, 

04-10, 18-10, 

1-11 

16.00-21.00 7 

Veenendaal 11-01, 25-01, 

8-02, 22-02, 

15-03 

16.00-21.00 4 

Verdieping: gesprekken met 

ouders 

Ede 24-04, 08-05, 

22-05 

16.00-19.00 4 

Omgaan met gedrag in een 

dynamische groep 

Ede 06-03, 20-03, 

03-04 

16.00-19.00 12 

Terugkomdag traumasensitieve 

ondersteuning 

Veenendaal 13-03 10.00-17.00 11 

 

Meer inhoudelijke informatie over de trainingen, kun je terugvinden in de brochure 

Brochure trainingen deskundigheidsbevordering 

Mocht je nu denken: Ik zou graag één van deze vrije plekjes willen invullen. Wees er snel bij en  

schrijf je in via:  

wufoo voor deskundigheidsbevordering 

 

 

 

 

 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/03/223013_SWV-RGV_brochure-trainingen.pdf
https://swvrgv.wufoo.com/forms/swv-rgv-deskundigheidsbevordering-2022-2023/


Nieuwtjes schoolbesturen en scholen 

Nieuwe bestuurder voor Trivium 

Trivium heeft per 1 juni een nieuwe bestuurder: Margreet van Koppenhagen. Wij wensen Margreet 

veel succes in haar nieuwe functie!  

 

Voor de scholen in Ede:  

Ontmoetingsplek voor jonge mantelzorgers in gemeente Ede 

In de gemeente Ede biedt Malkander een plek voor jonge mantelzorgers 

waar zij kunnen ontspannen, lotgenoten kunnen ontmoeten en 

passende ondersteuning kunnen krijgen → JMZ Go! Dit doen ze door 

maandelijks een activiteit aan te bieden zoals: een filmmiddag, 

knutselen, survivallen, bakken, kortom voor ieder valt er iets te beleven.  

Meer weten of aanmelden? Kijk op www.malkander-ede.nl/jmzgo, stuur een mailtje naar 

jmzgo@malkander-ede.nl of bel met Gerrie (06 23894682) of Athalia (06 82145738). 

 

 

 

 

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

http://www.malkander-ede.nl/jmzgo
mailto:jmzgo@malkander-ede.nl
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true

