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Nieuwsbrief 4 -  februari 2023 

 
 
 

                 * SAVE THE DATE * 

Op woensdagmiddag 19 april organiseert het samenwerkingsverband het 

eerste KENNISCAFÉ! 

Waar?   De Basiliek in Veenendaal 
Wanneer?  19 april van 15.15 -17.30 uur 
Waarom?  Kennis opdoen m.b.t. een onderwijsthema 
Bijvangst?  Netwerken, gezelligheid en ontmoeten van collega's uit het 

werkveld 
  

Inspiratiesessie 

Dinsdag 24 januari jl. beleefden we een geweldige 
middag in De Basiliek te Veenendaal. Een groep van 
zo’n 170 personen bestaande uit o.a. intern 
begeleiders, schooldirecteuren, beleidsmedewerkers, 
wethouders en schoolbestuurders ging met elkaar het 
goede gesprek aan. 
Op de foto ziet u Peter Pors, de dagvoorzitter, in 
gesprek met de drie initiators van deze middag: Rob 
Sakko (bestuurder CNS Ede), René Derksen (directeur-
bestuurder Montessorischool Veenendaal)  en Thea de 
Graaf (directeur-bestuurder SWV RGV). Duidelijk 

kwam naar voren dat bestuurders veel waarde hechten om elkaar in een brede samenstelling en op 
informele wijze te ontmoeten.  
Veel meer hierover in het magazine over het nieuwe ondersteuningsplan: 

In dit magazine kijken we terug op die mooie middag en vertellen we meer over het nieuwe 
ondersteuningsplan.  
Misschien heb je de poster over het plan al zien hangen op school? Zo niet, bekijk die dan snel in het 
magazine. Dan zie je snel via welke programma’s wij werken aan steeds inclusiever onderwijs. 
Alle scholen hebben een map gekregen met daarin het ondersteuningsplan en bijbehorende bijlages. 
Wil je dus meer gedetailleerde informatie, dan kun je die op school inzien. 
We wensen je veel lees-, kijk- en bladerplezier! 
Natuurlijk kun je het ondersteuningsplan ook vinden op onze website:  
Ondersteuningsplan - SWV Rijn en Gelderse vallei 

 

 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/pdfviewer/ondersteuningsplan/?auto_viewer=true#page=&zoom=auto&pagemode=none
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Procedure aanvragen TLV 
 
In het ondersteuningsplan kun je de precieze procedure over de aanvraag TLV vinden. Wij verzoeken 
om specifiek aandacht te hebben voor de tijdslijn van TLV aanvragen, zodat je zelf een beeld hebt 
wanneer je tijdig een aanvraag indient. Het samenwerkingsverband hanteert op de afgifte van de TLV 
de wettelijke termijn van 8 weken waarbinnen een besluit moet worden genomen. Deze termijn start 
wanneer het dossier van een leerling door de steunpunt coördinator als compleet bevonden wordt. 
Uitzonderingen op deze termijn worden in het ondersteuningsplan beschreven. Wij hanteren alleen 
een deadline voor de zomervakantie en deze is gesteld op 1 mei 2023. Wij garanderen dat voor alle 
aanvragen die voor deze deadline ingediend zijn voor de zomervakantie een besluit TLV ligt. 
Tot slot willen wij u meegeven dat afgifte van een TLV geen directe plaatsing binnen het SBO dan 
wel SO garandeert. 
 

 
 

Meekijkdag!  

Hoe geweldig! Plien Nooij, werkzaam op de Panta Rei in Ede hoorde over de mogelijkheid om een 
dagje mee te kijken op een SBO school. Om te mogen leren van elkaar, wie wil dat nou niet? 
Zodoende ging Plien afgelopen november op weg naar SBO de Regenboog om een dag door te 
brengen in de klas van Kyra van den Brandhof (middenbouwgroep).     
Hieronder haar eigen verhaal:  

“ Het blijkt dat de structuur die het SBO biedt aan de kinderen veel houvast geeft. Dit zie ik ook bij ons 
op school terug. De dagplanning op het bord, het binnenkomen in de ochtend en het naar buiten en 
naar binnen gaan bij de pauze” 

Wat ik meeneem aan inzichten: 
• De instructies worden in niveaugroepen gegeven, kinderen gaan en komen vanuit 

verschillende basisgroepen voor instructies op niveau.  
• Niet op alle negatieve aandachttrekkers is een reactie nodig, kies je momenten.  
• Duidelijke Time-In plek met timer: in de klas een soort "time-out" plekje waar kinderen even 

10 min kunnen zitten om rustig te worden.  
• 3 duidelijke basisregels in de groep: zorg voor jezelf / zorg voor de ander / zorg voor je 

omgeving. 
• Emotiemonsters in verschillende kleuren. 
• Meubilair van gelijke hoogte met voetenplankjes en in tweetallen (rustige uitstraling). 
•  Gebaren bij het aanleren van de spellingsregels.  
• Kinderen kunnen allemaal met iets anders bezig zijn doordat de groep klein genoeg is om het 

overzicht te kunnen bewaren.  
• Beweeg momenten tussendoor.  
• Kinderen zoeken 1 x per week een boek uit bij de bieb en lezen dit de hele week.  
• Met creatieve opdrachten leren de kinderen zich uiten, in woord en creatief. 

Ik vond het bezoek aan De Regenboog een leerzame en interessante ervaring en kan het ook 

collega’s van harte aanraden! Er gaan een hoop mooie inzichten mee terug naar de Panta Rhei!” 
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Even voorstellen: 
Job van Essen – Transitiedirecteur 
 

Mijn naam is Job van Essen. Ik ben 51 jaar en woon met mijn gezin in 
Westervoort. Vanaf januari tot juli 2023 werk ik, vanuit mijn eigen bedrijf 
Novitatis, als Transitiedirecteur voor het Samenwerkingsverband Rijn & 
Gelderse vallei. Ik heb de opdracht om de aanbevelingen uit het onderzoek 
naar een nieuw allocatiemodel te concretiseren en voor alle betrokkenen te 
komen tot een implementatieplan voor de doorontwikkeling naar het 
schoolmodel +. Met de gezamenlijke leidende principes als basis ga ik de 
komende periode met zoveel mogelijk bestuurders, medewerkers en andere 
stakeholders in gesprek om de richting, inhoud en werkwijze van het 
schoolmodel + te ontdekken. Ik vind het belangrijk om dat vanuit een 

gezamenlijke ambitie en participatief te doen. 

Mocht je vragen hebben of meer willen weten dan ben ik te bereiken via j.vanessen@swvrgv.nl  
of 06-5338358. 

 
Lotte Mulderij – Steunpuntcoördinator  
 

Sinds afgelopen januari ben ik gestart als interim Steunpuntcoördinator 

binnen het SWV. Ik zal vooral werkzaam zijn in de regio Ede en Wageningen. 

Ik heb de luxe dat ik op dit moment word ingewerkt door Karin en langzaam 

zal ik de meeste taken van haar overnemen. Ik kom zelf uit de regio Twente 

(om precies te zijn uit Aadorp), waar ik samenwoon met mijn man en twee 

jonge kinderen. Ik ben afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog en ik 

heb een tijd gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op iets latere leeftijd heb ik 

mijn diploma tot leerkracht behaald en heb ik vele jaren met heel veel 

plezier gewerkt als trainer/coach binnen het onderwijs. Op dit moment werk ik bij BMC en via die 

weg ben ik beland in deze functie. Ik hoop velen van jullie te ontmoeten en te spreken, hoewel dat 

bij de één meer zal zijn dan bij de ander. Maar ik kijk er erg naar uit. Tot dan! 

 
 

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

 

 

mailto:j.vanessen@swvrgv.nl
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true

