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Personeel
Deadline aanleveren aanvragen MDO
Niet naar school door corona: handelingskader thuiszitters
Rondetafelgesprekken over het Ondersteuningsplan
Vooraankondiging IB Wijknetwerkbijeenkomsten
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Schoolondersteuningsprofiel
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Reminder: start netwerk “laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie”
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Data oktober & november 2021
18 oktober t/m 24 oktober 2021
9 november 2021
10 november 2021
11 november 2021
18 november 2021

Herfstvakantie
15.30-17.00 Netwerk “laaggeletterdheid, leesproblemen en
dyslexie”
19.00-21.30 Bijeenkomst voorschoolse voorzieningen
15.30-17.00 IB wijknetwerk Noord Oost en Noord West
15.30-17.00 IB wijknetwerk Zuid Oost en Zuid West

Personeel
Sabine Lans, gedragswetenschapper, is aan
het eind van de zomervakantie bevallen van
een gezonde dochter: Florien. We wensen de
trotse ouders heel veel geluk toe.

Deadline aanleveren aanvragen
MDO
Het MDO heeft de deadline voor het indienen
van aanvragen voor het schooljaar 2021-2022
vastgesteld op 7 juni 2022.
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In de bijlage vindt je de aangepaste versie van
het overzicht voor de scholen.

Niet naar school door corona:
handelingskader thuiszitters
Er zijn gezinnen waar één of meerdere
gezinsleden een dermate kwetsbare
gezondheid hebben, waardoor een
besmetting met corona tot ernstige gevolgen
kan leiden. Om elk risico op besmetting te
voorkomen, houden deze ouders
noodgedwongen hun kind weg van school.

Werkbare afspraken
Het is belangrijk dat betrokken organisaties,
zoals de school, jeugdarts en
leerplichtambtenaar samen met ouders
werkbare afspraken maken over hoe het
onderwijs aan het kind het beste kan worden
ingevuld.
Meer informatie lees je via onderstaande link:
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/niet-naarschool-om-corona-handelingskader-thuiszitters/

Rondetafelgesprekken over
Ondersteuningsplan
Schooljaar 2021-2022 is het vierde jaar van
het Ondersteuningsplan(OP). In de periode
oktober t/m januari vindt een brede evaluatie
plaats met bestuur, medewerkers SWV,
wethouders, OPR, Kentalis, directeuren, intern
begeleiders, leerkrachten.
Vraag is: waar zijn we in het OP tevreden over
en wat kan beter over een aantal
uitgangspunten en de werkwijze van het
SWV? Het SWV is op zoek naar een
afvaardiging van 8 directeuren, 8 intern
begeleiders en 8 leerkrachten. Wie wil er
deelnemen aan een ronde tafelgesprek?
Graag opgeven bij: info@swvapeldoornpo.nl
Het rondetafelgesprek met directeuren vindt
plaats op woensdag 17 november 2021 van
10.00 tot 12.00 uur. Het ronde tafelgesprek
met intern begeleiders vindt plaats op
donderdag 25 november van 13.00 tot 15.00
uur. Het ronde tafelgesprek met leerkrachten
vindt plaats op woensdag 24 november van
14.00 tot 16.00 uur.

Vooraankondiging IB
Wijknetwerkbijeenkomsten
Op 11 november 2021 van 15.30-17.00 is het
IB wijknetwerk Noord Oost en Noord West,
locatie Regenboog Osseveld.
Op 18 november 2021 van 15.30-17.00 is het
IB wijknetwerk Zuid Oost en Zuid West, locatie
Emmaschool.
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Onderwerpen:
• Kansrijke start op de basisschool
• Normaliseren
De agenda en uitnodiging volgen in november
in de week voorafgaand de IB
Wijknetwerkbijeenkomst.

Budget EO+
Het budget voor EO+ in het basisonderwijs
bedraagt in het kalenderjaar 2021 € €531.000.
Dit budget is bijna verbruikt. Naar verwachting
zal er in de loop van november geen
toekenning meer van EO+middelen kunnen
plaats vinden. Daarnaast is de begroting voor
2022 in ontwikkeling en is het budget EO+
voor 2022 nog niet bekend. Wanneer er geen
toekenning meer kan plaats vinden in 2021
krijgen de basisscholen daar een apart bericht
over.

Schoolondersteuningsprofiel
Het bestuur van het SWV heeft besloten om
vanaf nu met het SOP te gaan werken dat in
ParnasSys staat en is gekoppeld aan mijn
schoolplan.
De kwaliteitszorgmedewerkers van de 3 grote
besturen Susan Arkema(VOG), Christel
Koldeweij(PCBO) en Tessa de
with(Leerplein055) hebben gezamenlijk een
stappenplan en een handleiding gemaakt. Zie
hiervoor de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Een paar scholen vanuit het speciaal onderwijs
werken niet met ParnasSys. Zij zijn in overleg

hoe zij vanuit hun eigen systeem een SOP
kunnen maken.
We willen iedere school vragen om de
handleiding goed te volgen. Bij vragen kan er
contact gezocht worden met de genoemde
kwaliteitszorgmedewerkers of met Anja Baars
voor algemene vragen.
Hierbij willen wij Susan, Christel en Tessa heel
hartelijk bedanken voor hun fantastische inzet
en samenwerking.
Alle scholen veel succes gewenst met het
invullen en bespreken van het SOP.

Themasessies
Het aantal aanmeldingen voor de
themasessies overstijgt alle verwachtingen,
wat fijn dat er zoveel interesse is in ons
aanbod.
Er zijn inmiddels voor de themasessie van
Dennis Arnold wel meer aanmeldingen dan
dat er plaatsen beschikbaar zijn. We hebben
met Dennis afgesproken dat hij de
themasessie mogelijk vaker aan gaat bieden.
De collega’s die zich hebben aangemeld
worden per mail op de hoogte gehouden.

REMINDER: Start netwerk
“laaggeletterdheid, leesproblemen
en dyslexie”.
Dit netwerk is bedoeld voor leescoördinatoren
en/of IB-ers van alle scholen van het SWV
Apeldoorn PO.
Op dit netwerk zullen actuele onderwerpen en
ontwikkelingen aan bod komen rondom het
aanbod voor risicoleerlingen.
De data van het netwerk voor komend
schooljaar zijn:
9 november 2021: 15.30-17.00 uur (locatie en
agenda volgen z.s.m. per mail)
24 maart 2022: 15.30-17.00 uur
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Oproep van de OPR
De OPR is een speciale
medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband waarin over passend
onderwijs wordt vergaderd.
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de
OPR en die zoeken we zowel in de doelgroep
van de onderwijsmedewerkers als bij de
ouders van leerlingen van het primair
onderwijs.
Afgelopen jaar hebben enkele van onze leden
afscheid genomen waardoor een aantal
plekken zijn vrijgekomen. Dat alle leden die
afscheid hebben genomen, dat hebben
gedaan omdat hun termijn vol was of omdat
ze een andere functie kregen zegt wel iets
over de inzet en energie van onze OPR.
Voor meer informatie over de oproep van de
OPR verwijzen we naar de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

STARgroep
De STARgroep heeft sinds dit schooljaar een
eigen website:
https://www.stargroepswvapeldoornpo.nl Ne
em vooral eens een kijkje.
Inmiddels is STARgroep 3 bijna afgerond. We
kijken terug op een mooi traject, waarbij de
samenwerking tussen ouders, de leerling en
de school centraal staat.
Van november tot februari 2021 gaat
STARgroep 4 starten. De
verwachtingengesprekken zijn inmiddels
gevoerd. De leerlingen die nu aangemeld
worden zullen in maart 2022 starten. Hiervoor
kan nu alvast aangemeld worden. Niet alleen
de jongens, maar ook meisjes zijn van harte
welkom. In overleg met de
gedragswetenschapper van de school kan
gekeken worden naar welke kinderen baat
hebben bij de begeleiding in de STARgroep.
Voor verdere vragen kan contact opgenomen
worden met Anna-Paulien van Dijk:
apvandijk@swvapeldoornpo.nl

Namens het Team van de STARgroep, met
vriendelijke groet,
Peggy Meijerink, Mariëlle Mooij en AnnaPaulien van Dijk
Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,
Anja Baars, directeur-bestuurder
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