
 

 

Nieuwsbrief 23 juni 2022 

 
Save the date!  

LEF GEEFT LICHT! LEF Event 2022 

In navolging van het LEF congres in 2019 en de LiEF bijeenkomsten 

2021, organiseren we nu het LEF Event 2022! 

Een dag waarop we samen licht geven aan wat goed gaat. Waar 

mooie praktijken in de schijnwerpers staan en experimenteren 

uitermate leerzaam blijkt! Een dag waar ontmoeting, uitwisseling, 

verbinding en inspiratie rondom groeien naar inclusiever onderwijs 

centraal staat. Heb jij LEF en wil jij geïnspireerd raken door 

voorbeelden van collega-scholen binnen het samenwerkingsverband? 

En ben jij nieuwsgierig wie met moed komt spreken?  

De officiële uitnodiging volgt na de zomervakantie, maar de save the date verschijnt deze week 

al in je mailbox. Hij staat ook al op de website van het samenwerkingsverband, neem alvast een 

kijkje. Na aanmelding ontvang je meteen een bevestigingsmail. Stuur hem gerust door naar je 

collega’s! 

 

Professional in de lead 

Lees de ervaringen van drie scholen 

Veel scholen zijn ermee bezig: Professional in de lead. Het is één van de 

speerpunten waaraan we in ons samenwerkingsverband werken. Hoe geven 

scholen dit vorm in de praktijk? Op bezoek bij Al Amana, De Blink en 

Wereldkidz, voor een kijkje in hun keuken. De drie scholen zetten de 

onderwijsprofessional centraal in het leerproces van kinderen en doen dat op 

hun eigen manier. Karim, Margo, Peter, Koen en Marieke vertellen waar zij met 

hun teams nu staan.  

Vind je het ook leuk om een ervaringsverhaal te delen over Professional in de lead? Graag! Mail dan 

naar beleidsmedewerker Marja Pasman, m.pasman@swvrgv.nl en zij neemt contact met je op. 

• Download hier de pdf met de drie ervaringsverhalen! 

 

Jaarplanning 2022-2023 

Deze is al eerder met jullie gedeeld, let op er is een aanvulling: extra ALV op 1 november 2022. 

hier is de Jaarplanning 2022-2023L  nog een keer te vinden. 

 

mailto:m.pasman@swvrgv.nl
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/06/223084_SWV-RG_interviews-v3-web-spread.pdf
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/06/220623-Jaarplanning-SWV-RGV-2022-2023-extern-rev1.pdf


SWVRGV zoekt een beleidsmedewerker!  

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben of ken jij iemand die zich kan vinden en enthousiast wordt van 

onderstaand profiel? Dan horen wij dat uiteraard graag. Solliciteren kan via onderstaande 

vacaturelink.  

Bekijk hier de vacature (via LinkedIn) 

 

Deskundigheidsbevordering laatste oproep 

Bijna alle trainingen en extra ingeplande trainingen zitten vol! Ook dit jaar weer een mooi aantal 

inschrijvingen. Voor twee trainingen zijn nog wat plekken over: 

- School en ouders, samen sterk!  Gelijkwaardig, cultuursensitief en constructief 
samenwerken met ouders. 

- Pedagogisch tact! Het goede doen, op het juiste moment, óók in de ogen van de leerling. 
 
Wil je komend schooljaar alsnog meedoen met één van deze trainingen. Stuur dan snel een mail naar 
Gertie Nefkens (administratie@swvrgv.nl). 
 

Verhuisbericht  
 
In de vorige nieuwsbrief kondigde we onze verhuizing al aan. Nu hebben we er ook een adres en 
datum bij!   
 
In de dagen voor de herfstvakantie 2022 zullen wij, samen met SWV POBV (VO) en 
SWV VO Gelderse Vallei verhuizen. Ons nieuwe adres wordt: Copernicuslaan 30 in 
Ede.  
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. 
 

Bereikbaarheid Samenwerkingsverbanden in de zomervakantie  
Het Samenwerkingsverband is tijdens de zomervakantie (week 28 t/m 33) bereikbaar onder 

nummer: 

085 0439612 

Goed om te weten dat tijdens de zomervakantie: 
- contact met het SWV geen zorgplicht betekent voor één van onze scholen 
- contact met het SWV geen aanmelding of uitsluitsel is van plaatsing 
- contact niet adviserend en niet bindend is 
- informatie die gedeeld wordt, doorgegeven wordt aan de school die dat betreft 

Deze tekst zal op de websites van de samenwerkingsverbanden PO en VO in onze regio geplaatst 
worden. Scholen kunnen deze tekst overnemen op hun eigen website.  

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3133944230/?capColoOverride=true
mailto:administratie@swvrgv.nl


Persoonlijke accounts en tweetraps verificatie in Kindkans 

AVG aanpassingen in Kindkans 

Afgelopen weken heeft iedereen die zijn persoonlijke emailadres aan ons heeft doorgegeven een 

nieuw account in Kindkans gekregen. Voor degene die dit nog niet heeft doorgegeven: doe dit via 

administratie@swvrgv.nl 

Het account dat gekoppeld is aan het brin nummer van de school zal na de zomervakantie 

gedeactiveerd worden.  

Er wordt een start gemaakt met de aangekondigde tweetraps verificatie. Tijdens de procestraining 

die eerder is aangekondigd, zal oa een uitgebreide instructie vanuit Kindkans aan bod komen.  

 

Goed om te weten:  

het jonge kind “Waar inclusie begint” voor medewerkers onderinstroom 

Op donderdagmiddag 6 oktober organiseert het samenwerkingsverband een bijeenkomst voor alle 

professionals betrokken bij jonge kinderen van 0-4 jaar, de voorschoolse periode. Denk aan 

medewerkers van de (gespecialiseerde) voorschoolse voorzieningen, CJG medewerkers, 

medewerkers consultatiebureau etc. De middag zal in het teken staan van informatie over de 

mogelijkheden van en de nieuwste ontwikkelingen vanuit het samenwerkingsverband en we hopen 

elkaar vooral ook te ontmoeten en te inspireren. Voor diegene die het betreft zal binnenkort een 

save the date in de mailbox verschijnen.  

 

Wijziging directie 

Basisschool van de Edese Schoolvereniging 

Door het vertrek van de huidige directeur Martin Roes hebben Veronica Herkendaal en Christa 

Immink de directietaken vanaf 1 juni 2022 overgenomen. 

 

 

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