Nieuwsbrief SWV

Passend Onderwijs
Apeldoorn PO
februari 2022
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Personeel, IB Wijknetwerkbijeenkomst Zuid
Lezingen, SOP, vooraanmelding leerlingen vanuit de jeugdhulp
OZOverbindzorg, verzoek vanuit de wijkcoordinatoren, SMW
Even voorstellen, veranderde route TLV voor SBO
Tot slot

Data februari, maart & april 2022
28-02-2022 t/m 06-03-2022
23-03-2022
06-04-2022
25-04-2022 t/m 08-05-2022

Voorjaarsvakantie
Lezing ‘Nieuwkomers’ door Marianne Hop en John de
Jong, live op locatie VC Mheenpark
Livestream lezing ‘Prikkelverwerking’ door Dennis
Arnold
Meivakantie

Personeel

Sandra Knol, Gedragswetenschapper in het MDO is door ziekte afwezig. Haar plek wordt
wisselend intern waargenomen tijdens haar ziekte. We wensen Sandra van harte
beterschap toe.

IB Wijknetwerkbijeenkomst Zuid

De IB wijknetwerkbijeenkomst Zuid Oost en Zuid West die op 18 november 2021 niet
door kon gaan is gepland voor 9 juni 2022 van 15.30 tot 17.00. Locatie: Emmaschool.
Programma deel 1: Antoinet Blokland (Antoinet vervangt Sanne van Milt), en
Ellen de Haan, over een kansrijke start in het onderwijs
Programma deel 2: door Saskia Blom, directeur-bestuurder CJG, en Marielle Wolthuis,
strategisch beleidsmedewerker jeugd gemeente Apeldoorn, over de inhoudelijke
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp
Meer informatie over het programma: zie de uitnodiging in de bijlage.
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Lezing ‘Prikkelverwerking’ door Dennis Arnold
Voor de themasessie ‘Prikkelverwerking’ zijn al ruim 120 aanmeldingen. Geweldig, wat een
belangstelling voor dit thema!
Dat maakt wel dat we het anders moeten gaan organiseren.
De "werkgroep lezingen" heeft Dennis gevraagd om deze themasessie om te gaan zetten in
een lezing. Binnen een themasessie kunnen we nl. maar max. 25 collega's deel laten nemen.
Deze lezing zal via een livestream te zien zijn op 6 april. We hebben om organisatorische
redenen moeten afwijken van de eerder gestelde datum van 13 april. Alle deelnemers die
zich voor 13 april hebben opgegeven, hebben gehoord dat de datum is veranderd.
Deze lezing wordt daarnaast ook opgenomen en zal op een later moment structureel
beschikbaar komen op de website van het SWV.

Lezing ‘Begaafdheid i.c.m. perfectionisme en angst

De lezing van Dick Verwij is door veel leerkrachten gevolgd. Via de chat ontvingen wij
veel positieve reacties n.a.v. zijn lezing. Dick Verwij heeft zijn lezing beschikbaar gesteld
om (opnieuw) te bekijken. Na de voorjaarsvakantie kun je zijn lezing vinden via onze
website www.swvapeldoornpo.nl/lezingen.

Lezing ‘Nieuwkomers’ op woensdag 23 maart 2022
Locatie VC Mheenpark
In overleg met het VC. Mheenpark zijn wij op woensdag 23 maart weer van harte
welkom in de aula van de school. Wij vinden het erg fijn dat wij jullie die dag weer live
mogen ontmoeten. Voor deze lezing kun je je nog opgeven via onze website.
De bevolking van Nederland wordt steeds diverser en daarmee het onderwijs ook.
Migratie speelt daarin een belangrijke rol. Over welke leerlingen en ouders hebben we
het dan? En wat is van belang om te weten wat zij hebben meegemaakt en over de
impact van het eigen migratieverhaal op de leerling?
Na het bijwonen van deze lezing weet jij hier meer over!

Lezingen en themasessies schooljaar 2022-2023
Voor het volgende schooljaar hebben we gekozen voor het thema ‘Taal’.
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en het belooft weer een inspirerend en
boeiend aanbod te worden.
Het programma zal voor de meivakantie bekend gemaakt worden via de nieuwsbrief en
de site.

SOP

Veel scholen hebben hun SOP aangeleverd bij het SWV. Hierbij een dringende oproep
aan scholen die dat nog niet hebben gedaan om dit voor of uiterlijk 10 maart 2022 te
mailen naar info@swvapeldoornpo.nl .

Vooraanmelding leerlingen vanuit de jeugdhulp

In Hoenderloo en Beekbergen hebben zich jeugdhulpaanbieders gevestigd, waar kinderen
ook tijdelijk kunnen wonen. Als er voor deze leerlingen een school wordt gezocht
(meestal VO), is afgesproken dat deze leerlingen worden aangemeld bij de SWVen PO of
VO. Hiervoor is een vooraanmeldingsformulier gemaakt. Zie hiervoor de bijlage. Dit is
gedaan om uit te kunnen zoeken welke school of welk SWV in Nederland
verantwoordelijk is voor het onderwijs van deze leerling en te bekijken wat in Apeldoorn
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de meest passende onderwijsplek is. De wijk en het MDO zullen in ons SWV binnen 5
dagen na een vooraanmelding bekijken welke vervolgactie nodig is. Tot nu toe gaat het
voor het PO om 1 leerling. Voor het VO gaat het om 6 leerlingen.

Stand van zaken OZOverbindzorg jeugd Apeldoorn

Iedere school heeft in januari een uitnodiging voor deelname OZO ontvangen. In deze
mail is de IB'er gevraagd om zich aan te melden voor één van de drie trainingen die
gepland staan. In januari is de eerste training geweest, de andere twee volgen in februari
en maart. Zie voor de actuele stand van zaken de bijlage.

Verzoek vanuit de wijkcoördinatoren

Wij willen iedereen dringend verzoeken om bij aanvragen bij de wijk de Handleiding te
volgen. Bij een aanvraag dient een evt. voorgaand traject (KI-EO of EO+) altijd
geëvalueerd te worden op de aanmeldnotitie.
Vooral bij EO+ verlengingsaanvragen gaat het vaak mis, de informatie wordt niet op de
juiste plek gezet en een evaluatie van het voorgaande traject mist vaak. Hierdoor kost
het de scholen te veel tijd om de aanvraag te schrijven en de wijkcoördinatoren veel
zoekwerk om de relevante informatie voor de verlengingsaanvraag te vinden.
Bij een verlengingsaanvraag:
1. Vul je bij het kopje van het voorgaande(huidig lopende)traject de procesevaluatie
en opbrengsten in:
Procesevaluatie*: (zie toelichting hieronder)
Opbrengsten: (evaluatie traject)
2. Vul je het kopje aanvraag verlenging EO+ in:
Aanvraag verlenging EO+
Wat moet deze verlenging opleveren?
Uren: (Uren per week, voor welke periode)
Doelen: (wat worden de nieuwe doelen)
Let op:
Vul bij een verlenging geen informatie aan bij de vragen 1 t/m 8 boven de
stippellijn. Nieuwe informatie kun je kwijt bij de procesevaluatie van het
voorgaande/lopende traject!
We hopen met deze oproep de processen bij trajecten, maar vooral bij een
verlengingsaanvraag soepeler te kunnen laten verlopen. Voordeel voor de school is dat
het minder werk betekent. Bij voorbaat dank!
Lenny van Dinteren en Natasja Berends

School maatschappelijk werk (SMW)

Graag breng ik jullie van het volgende op de hoogte.
De komende periode gaan al onze schoolmaatschappelijk werkers deelnemen aan een
Post HBO opleiding, welke wordt verzorgd door InHolland. Deze opleiding gaat hopelijk
bijdragen aan nog meer verdieping en kwaliteit.
Dit betekent dat zij op 8 maart, 22 maart, 12 april en 17 mei niet op de scholen kunnen
zijn. De schoolmaatschappelijk werker gaat met jullie kijken wat de mogelijkheden zijn
om op een ander moment te komen of wellicht een andere oplossing te zoeken, indien
nodig.
Mochten jullie vragen hebben, dan mogen jullie mij altijd bellen. Ik ben te bereiken op
0622946088. Wij hopen op een mooie verdiepende opleiding die bijdraagt aan een nog
betere dienstverlening op jullie scholen.
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Met vriendelijke groet,
Soraya Doevendans

Even voorstellen

mijn naam is Lisanne Dolman.
Ik ben sinds februari 2022 werkzaam vanuit Stimenz als
schoolmaatschappelijk werker voor het SWV Apeldoorn. Het afgelopen
half jaar heb ik de rol van Onafhankelijk Inwonerondersteuner in de
gemeente Putten op mij genomen in verband met het
zwangerschapsverlof van een collega binnen Stimenz.
Ik heb een pabo achtergrond waarbij ik veel ervaring heb opgedaan
binnen het speciaal basisonderwijs met een focus op remedial teaching.
Bij mijn voorgaande werkgever, Stichting Koninklijke Visio heb ik mij ruim 12 jaar als
trainer ingezet voor de doelgroep blinden en slechtzienden in hun revalidatieproces.
En dan nu, een nieuwe uitdaging in de dankbare rol als Schoolmaatschappelijk Werker in
combinatie met jeugdwerk waar ik mij voor de volle 100% voor zal inzetten.
Met vriendelijke groet,
Lisanne Dolman,
School Maatschappelijk Werker Stimenz
Tel. 0682042485
Werkdagen: Dinsdag, woensdag, vrijdag
Email: l.dolman@stimenz.nl

Veranderde route afgifte TLV voor SBO leerlingen

Vanaf 1 februari 2022 is de TLV voor een SBO leerling landelijk geldig geworden, net
zoals een TLV SO dat al was. Dat betekent dat een kind dat bijv. in Vaassen woont en die
moet gaan starten in het SBO en waarvan de ouders voor een SBO school in Apeldoorn
kiezen, eerst een TLV SBO bij het SWV Zeeluwe in Harderwijk moeten aanvragen. Deze
TLV is landelijk geldig. Deze leerling hoeft dan vervolgens niet meer besproken te worden
in het MDO van ons SWV en wij geven ook geen TLV af.
Deze verandering geldt ook voor kinderen die als kleuter gaan starten in onderwijs. In
dat geval is de gemeente waar de leerling staat ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie leidend en zal het SWV wat bij die gemeente hoort de TLV aanvraag in
behandeling nemen.
Ook verhuisleerlingen met een TLV SBO hoeven niet meer een TLV te gaan krijgen van
ons SWV. De TLV is immers landelijk geldig.
Als een kind echter op een basisschool van ons SWV onderwijs ontvangt maar niet woont
in Apeldoorn, zal de route naar de TLV met ons SWV in Apeldoorn worden doorlopen.
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Tot slot
Wij wensen iedereen een welverdiende, ontspannen
voorjaarsvakantie 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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