Nieuwsbrief SWV

Passend Onderwijs
Apeldoorn PO
april 2022

In dit nummer
Blz. 1
Blz. 2
Blz. 3

Kindkans, Wijzigingen
Overzicht data schooljaar 2022-2023, IB-dir bijeenkomst en
schoolgesprekken, Netwerk Laaggeletterdheid, Route voor voorscholen,
STARgroep 5
Lezing Dennis Arnold, Kémi Ra

Data april, mei, juni & juli 2022
25 april 2022 t/m 8 mei 2022
18 mei 2022
24 mei 2022: 19.00 tot 21.30
7 juni 2022
2 juni 2022: eind v.d. middag
Save de date!
9 juni 2022: 15.30 tot 17.00
15 juni 2022

Kantoor SWV gesloten vanwege meivakantie
Themasessie Ellen de Haan ‘Rijke ruimte’
Ouderavond SWV, uitnodiging volgt z.s.m.
Deadline aanvragen MDO & Wijk
De gemeente is een netwerkbijeenkomst
analfabetisme & nieuwkomers aan het organiseren.
Verdere informatie volgt via de gemeente
IB wijknetwerkbijeenkomst ZO/ZW, Emmaschool
Themasessie Lize Lore Cramer ‘Anders leren’

Kindkans
We hebben de handleiding en de aanmeldnotitie aangepast zodat de informatie weer
actueel is. Jullie vinden de nieuwe versies via: Documenten - SWV Apeldoorn - Passend
Onderwijs (swvapeldoornpo.nl)
Nieuw is de ‘Snelkeuzekaart’: te vinden via dezelfde link.

Wijzigingen
We merken dat de contactgegevens directeuren en intern begeleiders soms niet actueel
zijn, willen jullie nieuwe wijzigingen doorgeven via het wijzigingsformulier?
Het formulier vind je hier: Documenten - SWV Apeldoorn - Passend Onderwijs
(swvapeldoornpo.nl)
Hierbij is het belangrijk om goed door te geven welke personen toegang moeten
hebben/houden in Kindkans, de accounts van niet genoemde personen worden
gedeactiveerd vanwege de AVG.
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Overzicht data voor schooljaar 2022-2023
Op de website vinden jullie het overzicht voor volgend schooljaar.
De lezingen en themasessies zijn gepland, vanaf juni 2022 kan je je aanmelden via de
website. De flyer met alle informatie over de lezingen en themasessies komt half mei
beschikbaar.

IB-dir bijeenkomsten en schoolgesprekken 2022-2023
Hierbij willen we jullie aandacht vragen voor de IB-dir middagen in september. Door
corona zijn deze bijeenkomsten de afgelopen 2 schooljaren niet doorgegaan. Daarom is
er voor gekozen om in september te starten met een IB-dir bijeenkomst per wijk.
We vragen iedereen de datum die van toepassing is alvast te reserveren:
• Noord Oost 6 september 2022 van 13.30 uur tot 16.30 uur
• Noord West 13 september 2022 van 13.30 uur tot 16.30 uur
• Zuid Oost 22 september 2022 van 13.30 uur tot 16.30 uur
• Zuid West 29 september 2022 van 13.30 uur tot 16.30 uur
De schoolgesprekken vinden plaats in januari 2023.

Netwerk Laaggeletterdheid, Leesproblemen & dyslexie
(LL&D)
Donderdag 24 maart was de start van het netwerk "Laaggeletterdheid, leesproblemen en
dyslexie"(LL&D) op de Emmaschool. Dit netwerk zal 2 x per jaar gaan plaatsvinden en is
bedoeld voor IB-ers en taal-leesspecialisten en/of taal-leescoördinatoren. De intentie is
om gezamenlijk het netwerk vorm te gaan geven qua inhoud, aansluitend bij de
behoeften van het werkveld, met als doel om de kwaliteit van het onderwijs aan deze
doelgroep te versterken. Er hebben zich inmiddels al 2 mensen aangemeld voor de
stuurgroep van het netwerk LL&D, heel erg fijn.
De data van het netwerk van komend schooljaar zijn 24 november 2022 en 13 april
2023.
Mocht je vragen hebben, of je als taal-leescoördinator op willen geven voor dit netwerk,
of je aan willen melden voor de stuurgroep dan kun je contact opnemen met Natasja
Berends.

Route voor voorscholen
Het samenwerkingsverband kan betrokken worden bij peuters vanaf 3.6 jaar waarbij
vragen zijn over de onderwijsbehoeften. Hiervoor is samen met de VVE coaches een
route gemaakt die geldt voor alle voorscholen. De route is te vinden op onze website:
Voorschoolse route

STARgroep 5
Intern begeleiders kunnen weer kinderen aanmelden voor de vijfde STARgroep. In
september starten we een groep voor kinderen uit groep 6/7/8. De uiterste datum voor
aanmelding is maandag 30 mei 2022.
Voor de tweede helft van het schooljaar '22/'23 kunnen kinderen uit groep 4/5/6
aangemeld worden.
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Neem een kijkje op de website om te ontdekken wat de STARgroep jouw (hoog)begaafde
leerling met complexe problematiek te bieden heeft:
Home - STARgroep (stargroepswvapeldoornpo.nl)
Voor informatie over de aanmeldroute kun je direct naar:
https://www.stargroepswvapeldoornpo.nl/organisatie/zorg-en-aanmeldroute
Het starten van een STARgroep in september 2022 is nog wel afhankelijk van de
personele bezetting.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de STARgroep,
Peggy Meijerink, Anna-Paulien van Dijk en Mariëlle Mooij

Lezing over prikkelverwerking door Dennis Arnold
Voor de themasessie over prikkelverwerking of sensorische
informatieverwerking hadden zich 150 deelnemers aangemeld.
Gelukkig bleek Dennis Arnold bereid om de themasessie om te
zetten naar een lezing zodat iedereen kon meekijken en
meeluisteren naar de inhoud van zijn lezing. Bovendien is de lezing
binnenkort nogmaals te bekijken via een link die op de website
www.swvapeldoornpo.nl/lezingen wordt geplaatst.
Tijdens zijn lezing verwees Dennis naar een boek van Winnie Dunn.
Leven met sensaties is een zeer helder geschreven boek, met
prachtige concrete voorbeelden en adviezen, dat een belangrijke
bijdrage levert aan de wijze waarop prikkels worden verwerkt en
hoe dat proces de kwaliteit van bestaan kan beïnvloeden.

Kémi Ra
Begin dit jaar gaf de gemeente Apeldoorn aan Kémi de opdracht om onder één
projectplan Basisscholen in Apeldoorn te bedienen met de inzet van de Intermediairs.
De inzet van de intermediairs moet gezien worden als smeerolie voor het werken van
professionals met etnische groepen. Meer hierover: volg de link.

Tot slot
Wij wensen iedereen (alvast) een welverdiende, ontspannen
meivakantie toe!
Namens het team van Passend Onderwijs Apeldoorn PO en
alle ketenpartners die hebben meegewerkt aan de
nieuwsbrief,
Anja Baars, directeur-bestuurder
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