
 

 

 

Nieuwsbrief 26 september 2022 

 

Laat je stem horen in de OPR! 

Passend onderwijs een ver-van-je-bed-show?  

Nee natuurlijk niet! Als onderwijsprofessionals ben jij toch 

elke dag bezig met goed onderwijs aan leerlingen? 

Meedenken, meepraten en meebeslissen over hoe wij 

passend onderwijs in ons samenwerkingsverband 

organiseren en nog beter kunnen maken? Stel je dan 

verkiesbaar voor de ondersteuningsplanraad (OPR)! 

Zoals je weet is jouw schoolbestuur onderdeel van 

samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse 

Vallei. In de OPR denken, praten en beslissen ouders en onderwijsprofessionals daarover mee. Als 

ouder of professional kun je dus meebeslissen over hoe wij ervoor zorgen dat ieder kind het 

onderwijs krijgt dat het verdient. 

De OPR is op dit moment op zoek naar leden én een nieuwe voorzitter! 

Ook meedenken en meebeslissen over passend onderwijs? Graag! Meer informatie? Download deze 

folder of meld je voor meer informatie bij Marjolein Lof, secretaris OPR, opr@swvrgv.nl.  

Ps. Deel de flyer in je team en met ouders!   

 

Uitnodiging bijeenkomst Jonge Kind 6 oktober 2022 

Heb jij zin om collega’s te ontmoeten die ook met jonge kinderen werken? Ben jij op zoek naar 

manieren om samen opvang en onderwijs inclusiever te maken? Benieuwd hoe anderen dat doen? 

Wist je al dat de TLV route voor jonge kinderen is aangepast en wat dat dan voor jou betekent?  

Ben je nieuwsgierig naar de inzet van onze contactpersonen Jonge Kind? Meld je dan aan! De 

aanmeldlink staat in onderstaande folder.  

Uitnodiging bijeenkomst Jonge Kind - 6 oktober 2022 

 

Deskundigheidsbevordering 

Ook dit schooljaar is er veel enthousiasme over ons aanbod qua trainingen.  

Er zijn bij onderstaande trainingen nog wat vrije plekjes over.  

Hieronder vind je ze: 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/09/213206_SWV-RG_OPR-folder-herzien-v1-spread-web.pdf
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/09/213206_SWV-RG_OPR-folder-herzien-v1-spread-web.pdf
mailto:opr@swvrgv.nl
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/09/223157_SWV-RG_flyer-v3-web.pdf
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/09/223145_SWV-RG_uitnodiging-Jonge-Kind.pdf


Training Waar Datum Tijdstip Plekken vrij 

Fijn voor je brein 1 Ede 17-11, 29-11, 

08-12-2022 

16.00-19.30 1 

Fijn voor je brein 4 Ede 11-04, 25-04, 

16-05-2023 

16.00-19.30 1 

Eerst begrijpen, dan begeleiden 1 

Veenendaal 

16-11, 7-12, 

21-12-2022 

16.00-19.00 4 

2 

De Glind 

9-3, 12-3,  

6-4-2023 

16.00-19.00 2 

Hoogsensitiviteit 1 Ede 20-10, 03-11-

2022 

16.00-19.00 1 

Trauma 3 Ede 9-1, 23-1,  

6-2, 20-2-

2023 

16.00-20.30 3 

Pedagogiek – Tact 2 Veenendaal 11-01, 25-01, 

8-2, 22-2-

2023 

16.00-21.00 2 

Verdieping: gesprekken met 

ouders 1 

Ede 8-5, 22-05,  

5-6-2023 

16.00-19.00 2 

NT2 2 Veenendaal 26-1, 9-2,  

23-2-2023 

16.00-19.30 1 

Doen in plaats van praten met 

leerlingen 2 

Veenendaal 14-11, 28-11, 

12-12-2022 

16.00-19.00 6 

 

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

Brochure trainingen deskundigheidsbevordering  

Geïnteresseerd in één van deze vrije plekjes? Wees er snel bij en schrijf je in via:  

administratie@swvrgv.nl 

 

SWVRGV zoekt een beleidsmedewerker passend onderwijs! 

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) 

 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/03/223013_SWV-RGV_brochure-trainingen.pdf
mailto:administratie@swvrgv.nl
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/09/20220330NO01c-Profielschets-beleidsmedewerker-passend-onderwijs-SWV-Rijn-en-Gelderse-Vallei.pdf
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/09/20220330NO01c-Profielschets-beleidsmedewerker-passend-onderwijs-SWV-Rijn-en-Gelderse-Vallei.pdf


 

Kleuterstoeltjes gezocht voor de oekraine 

Voor de Oekraïense kleuters zijn we hard op zoek naar stoeltjes! Wie heeft er nog wat staan die niet 

gebruikt worden? Graag even contact met Bertus van den Berkt als je hierin iets kunt betekenen:  

bvandenberkt@gmail.com   / 06-51 85 78 97 Alvast dank! 

 

Procestrainingen TLV proces en Kindkans 

De procestrainingen zijn inmiddels afgerond. Goed om jullie allemaal daar gezien te 

hebben en te merken dat er direct al veel gebruik van wordt gemaakt! Dank ook voor 

de vragen en feedback tijdens de procesbijeenkomsten. Dit nemen we mee in verdere 

beleidsvorming. 

 

Onderstaande aandachtspunten helderen we bij deze graag op: 

Leeftijd waarop ouders hun kind kunnen aanmelden: 

Op deze site lees je alle ins en outs over aanmelden. 

Wettelijk is vastgesteld dat ouders hun kind vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen aanmelden. Per abuis 

is tijdens de procesbijeenkomsten 3,5 jaar genoemd. Dit heeft te maken met de afspraak dat vanuit 

het samenwerkingsverband de Contactpersonen Jonge kind betrokken kunnen worden vanaf de 

leeftijd van 3,5 jaar. 

TLV bij onderinstroom: 

Op deze site lees je alles over zorgplicht. Ook vind je hier een stroomschema met overzicht. 

Ouders kunnen hun kind zowel bij reguliere als gespecialiseerde scholen aanmelden. De school waar 

ouders hebben aangemeld heeft de wettelijke taak en daarmee de bevoegdheid een TLV aan te 

vragen. Voorschoolse voorzieningen adviseren ouders over mogelijk passende scholen. De CJK van 

het samenwerkingsverband kan hierbij worden ingeschakeld. Het betrekken van het 

samenwerkingsverband door voorschoolse voorzieningen kan echter niet verplicht worden gesteld. 

Ondertekenen van het OPP: 

Op deze site lees je alle ins en outs over het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). 

Er zijn twee wettelijke eisen gesteld aan het opstellen ervan: 

-Over het plan als geheel moet met de ouders op overeenstemming gericht overleg hebben 

plaatsgevonden. 

-Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat de ouders hebben ingestemd met het 

handelingsdeel ervan. 

Dat betekent dat ouders tekenen voor instemming op het handelingsdeel. In Kindkans wordt 

binnenkort een handtekeningvak op het handelingsdeel van het OPP toegevoegd. Ook het OPP op de 

site wordt aangepast. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP): 

Op deze site lees je alle ins en outs over het SOP. 

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een wetsvoorstel om het SOP op te nemen in de 

schoolgids. Aanleiding hiervoor is de Evaluatie Passend Onderwijs, waaruit blijkt dat scholen het SOP 

ervaren als een ‘papieren tijger’. En voor ouders is het SOP niet eenvoudig genoeg te vinden. De 

huidige afspraken rondom het SOP gelden totdat het wetsvoorstel is aangenomen. 

 

mailto:bvandenberkt@gmail.com
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-kind-aanmelden-basisschool#:~:text=Schrijf%20uw%20kind%20minimaal%2010,kind%20bij%20meerdere%20scholen%20aanmelden.
https://www.onderwijsgeschillen.nl/thema/toelating-van-leerlingen-met-een-extra-ondersteuningsbehoefte/
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/06/2.2-Zorgplicht-SWV-RGV.pdf
https://www.onderwijsgeschillen.nl/thema/ontwikkelingsperspectief/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/het-schoolondersteuningsprofiel/


Overzichtslijst leerlingen met TLV in Kindkans voor herindicatie: 

Leerlingen komen in de regel eind groep 3 en eind groep 5 in aanmerking voor herindicatie.  

En hoera! Het is mogelijk om op eenvoudige wijze in Kindkans een overzicht op te halen van 

leerlingen met een TLV die mogelijk voor herindicatie in aanmerking komen. We verwachten dat dit 

met name voor gespecialiseerde scholen een efficiëntieslag zal zijn. 

Dus wil je weten wanneer een TLV precies afloopt? Ga naar KINDKANS>klik op het hoofdtabblad 

KENGETALLEN>kies bij DATUMSELECTIE begin- en einddatum voor de gewenste periode> selecteer 

bij SOORT> TLV> overzichtslijst wordt getoond van leerlingen die op de betreffende school in 

aanmerking kunnen komen voor herindicatie. 

Tot slot: 

De presentaties, gegeven door Suzanne (SWVRGV) over het nieuwe TLA proces en Bart (Kindkans) 

over de nieuwste veranderingen zijn hieronder nogmaals terug te lezen. 

Presentaties TLA en Kindkans 

 

Verhuizing SWVRGV 

Nog even als reminder:  
 
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. 
 

Lopende initiatieven – met updates gedurende het jaar  

Onderwijs voor Kinderhospice Binnenveld 

Vorig jaar is een werkgroep gestart om te bekijken of het mogelijk is om onderwijs te realiseren voor 
enkele kinderen die de dagopvang van kinderhospice Binnenveld in Barneveld bezoeken. Zowel 
vanuit SWV Rijn en Gelderse Vallei als uit SWV Berseba wordt er deelgenomen aan deze werkgroep. 
Het gaat hierbij om kinderen die niet in staat zijn om ver te reizen, en specialistische verpleegkundige 
zorg nodig hebben.  In mei 2022 is er gestart met een aangepast onderwijsprogramma voor enkele 
kinderen op het Binnenveld. Dit wordt verzorgd door een leerkracht van de Wegwijzer uit Ede. 
Dit schooljaar wordt bekeken hoe dit onderwijsaanbod uitgebreid kan worden en of het mogelijk is 
om een passend onderwijsaanbod te creëren in de nabijheid van een school, met daarbij de 
passende verpleegkundige zorg. Een mooi begin van onderwijs aan kinderen waarvoor een plekje op 
een school niet vanzelfsprekend is. 
 
Start van de opstapklas 

 
Afgelopen 19 september zijn de eerste kinderen gestart bij de opstapklas, een samenwerking tussen 
SWV Rijn en Gelderse Vallei, gemeenten Foodvalley, van Leersumschool Veenendaal, Youké en het 
autismehuis Amersfoort. De opstapklas is een onderwijszorgarrangment voor kinderen met een 
complexe vorm van autisme, die niet in staat zijn om al een stapje in een school te zetten maar dit 
wel als perspectief hebben. 
Binnen de opstapklas wordt gewerkt vanuit de ABA-methodiek, waarbij onderwijs, zodra dit mogelijk 
is, aan gaat sluiten. 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/procestraining-tla-proces-en-kinskans-presentatie/
https://swvrijnengeldersevallei.nl/procestraining-tla-proces-en-kinskans-presentatie/


Binnen de opstapklas zijn zowel medewerkers vanuit het autismehuis, Youke, en de  
van Leersumschool werkzaam. Zo wordt de expertise vanuit de drie organisaties gebundeld om tot 
een passend aanbod te komen voor deze kinderen. 
Een uniek project, waarbij door deze samenwerking de mogelijkheid wordt geboden om ook deze 
kinderen te laten groeien en ontwikkelen. 
 

Wijzigingen scholen/besturen 

• De Prinses Beatrix school in Veenendaal heeft een nieuwe naam gekregen: Basisschool Tov. 

• De Engelenburgschool in Veenendaal is samengevoegd met basisschool de Bron in 

Veenendaal. Samen gaan ze verder onder de naam De Bron. 

• Angela Koot is per 1 oktober 2022 benoemd tot bestuurder van GSO (Gewoon Speciaal Om). 

Wij wensen haar veel succes in deze functie! 

 

 

 

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

https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true

