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december 2022  

  

 

 

• Kerstvakantie SWV Apeldoorn: 26 december 2022 t/m 8 januari 2023 

• Schoolgesprekken: tweede en vierde week van januari 2023 

• Lezing 'Taalontwikkeling bij meertaligheid in de klas' door Harald Weessies: 18 

januari 2023 

• Voorjaarsvakantie SWV Apeldoorn PO: 27 februari 2023 t/m 5 maart 2023 

• IB wijknetwerkbijeenkomst NO-NW: 9 maart 2023 van 15.30 tot 17.00 uur, locatie: 

Regenboog Osseveld 

• IB wijknetwerkbijeenkomst ZO-ZW: 16 maart 2023 van 15.30 tot 17.00 uur, 

locatie:Emmaschool 

• Ouderavond SWV: 23 maart 2023 van 19.00 tot 21.30 uur, locatie: Jean 

Monnetpark 15 (SWV) 

https://mailchi.mp/12410f415340/nieuwsbrief-swv-apeldoorn-po-9852774?e=6344733e57
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Personeel 
 

Irma Groot Wesseldijk 

Irma zal vanwege een operatie, die eind december 2022 plaats vindt, vanaf januari 2023 

een aantal maanden afwezig zijn om te revalideren. Het SWV is op zoek naar een 

vervanger. 

Irma, veel succes en een voorspoedig herstel toegewenst. 

 

Laura Wezenberg 

Laura, onderwijsbegeleider jonge kind, heeft besloten haar baan bij het SWV op te zeggen, 

omdat zij zich inzet als waarnemend directeur in het onderwijs en zij zich wil richten op 1 

baan. 

Laura heel erg bedankt voor je expertise, inzet en collegialiteit. Veel succes gewenst met 

deze stap in je loopbaan. 

 

Er is een vacature onderwijsbegeleider uitgezet, waarvoor de sollicitatiegesprekken op dit 



 

moment plaats vinden. 

 

Workshops kindgesprekken met het jonge kind 

Laura verzorgde, samen met Juul van der Ziel, ook workshops kindgesprekken voeren met 

het jonge kind. Vanaf 1 januari 2023 zal Laura’s emailadres bij het SWV niet meer 

bereikbaar zijn. Vragen of aanmeldingen voor deze workshop kunnen naar Lenny van 

Dinteren: lvandinteren@swvapeldoornpo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2023 
   

Het ministerie heeft in het najaar 2022 besloten SWVen extra middelen uit te keren 

vanwege BTWheffing voor gedetacheerden, de CAO aanpassingen en het ouder- en 

jeugdsteunpunt. 

 

Dat betekent dat er in kalenderjaar 2023 de volgende middelen beschikbaar zijn:  

• € 92,- lichte middelen per leerling voor het basisonderwijs 

• € 485.000,-  EO+ en maatwerkarrangementen  

• uitbreiding personeel bij het SWV: 1 FTE voor GWS en Onderwijsbegeleider, 

vanwege de toenemende vragen op het gebied van jonge kind, nieuwkomers en 

gedrag 

 

 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=579c5b9f2d&e=6344733e57


 

 

 

 

 

 

Halfjaarrapportage SWV januari - juli 2022 
   

We stappen over van rapportages per schooljaar naar rapportages per kalenderjaar. 

 

Benieuwd naar onze halfjaarrapportage van de tweede helft van schooljaar 2021-2022? 

Je vindt de rapportage op onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP 
 

Een SOP heeft ieder jaar een actualisatie nodig. In overleg met de besturen is afgesproken 

dat iedere school in januari 2023 het huidige SOP ververst/aanpast met actuele gegevens 

van de school. 

 

De school zelf bepaalt in overleg met het eigen bestuur of zij het SOP alleen op hun 

website plaatsen of dat zij ook via een link in hun schoolgids verwijzen naar de eigen 

website. Het SOP hoeft niet meer aangeleverd te worden bij het SWV. Medewerkers 

bekijken de website van de school. 

  

 

OPP 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=6fd4bef1a8&e=6344733e57


 

 

Werkgroep 

Een werkgroep van intern begeleiders uit het basisonderwijs en een 

Gedragswetenschapper en Onderwijsbegeleider van het SWV hebben zich gebogen 

over  vernieuwing van het OPP. 

 

Conclusie 

Als conclusie is uit deze werkgroep naar voren gekomen dat er 3 opties zijn om mee te 

werken:  

1. het format OPP in ParnasSys( met kosten vanaf januari 2023) 

2. het format OPP dat de werkgroep heeft ontwikkeld,  

3. een eigen format dat op sommige scholen in gebruik is. 

Het advies vanuit de werkgroep is dat ieder bestuur, samen met de scholen, zelf bepaalt 

welke keuze zij maken. 

Op onze website vind je een format OPP. 

 

 

 

 

 

 

 

Kindkans 
 

Hulpvraag naar juiste coördinator 

Wanneer de juiste coördinator bij de hulpvraag is ingevuld wordt deze sneller gezien door 

de juiste persoon. in de handleiding vind je het overzicht. Als de verkeerde coördinator 

ingevuld staat kan het soms een poos duren voor de betreffende collega de hulpvraag te 

zien krijgt in Kindkans. 

  

Scholen die met ParnasSys werken 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=97317eacab&e=6344733e57


 

De meeste besturen hebben inmiddels het mandaat afgegeven en bij de meeste scholen 

die met ParnasSys werken is de wijziging vanuit ParnasSys inmiddels doorgevoerd. Dat is 

fijn, want als dit niet goed staat ingesteld kan de school vanaf januari geen gebruik maken 

van Kindkans. 

 

Problemen 

Mocht je na de kerstvakantie tegen problemen aanlopen binnen ParnasSys vraag dan eerst 

binnen je school en/of bestuur na of het mandaat is afgegeven en de koppeling tot stand is 

gebracht.  

Als dit beide het geval wel het geval is en jullie de problemen niet opgelost krijgen denken 

we graag met jullie mee! 

Je kan Arien mailen via: avandervlootvanvliet@swvapeldoornpo.nl of bellen op maandag 

tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur. 

 

Aanmeldnotitie 

We merken dat sommige scholen gebruik maken van een verouderde aanmeldnotitie, 

dringend verzoek om de actuele aanmeldnotitie te gebruiken. Deze staat op onze website.  

Maken jullie gebruik van ParnasSys? Vraag dan aan de beheerder bij jullie op school de 

actuele aanmeldnotitie in ParnasSys te zetten! 

 

Handleiding 

Vanwege de wijziging binnen ParnasSys is onze handleiding aangepast, je vindt onze 

handleiding ook op onze website  

 

 

 

 

 

 

 

Urenverdeling SMW in 2023 
   

mailto:avandervlootvanvliet@swvapeldoornpo.nl
https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=e5cd9a533b&e=6344733e57
https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=ce92c9b170&e=6344733e57


 

We hebben de achterstandsscores op de scholen in kaart gebracht volgens de CBS-

berekeningen van februari 2022. We zien een verschuiving binnen de scholen en hebben in 

overleg met de besturen de urenverdeling voor het SMW in 2023 daarop aangepast. 

 

Dit houdt in dat ook de groep OAB scholen veranderd qua samenstelling en toeneemt van 

13 naar 14 scholen. Daarnaast is er ook een groep scholen die een bovengemiddelde 

achterstandsscore hebben, die we regulier + noemen. 

 

We hebben de verdeling daarom gemaakt op basis van 3 groepen scholen: regulier, 

regulier+ en OAB. 

De scholen ontvangen eind deze week bericht over de inzet van het SMW op hun school in 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzet Ergotherapie 
 

Momenteel zijn er veel KI aanvragen voor ergotherapie, hierdoor kan het wat langer duren 

voordat Dennis Arnold een KI ergotherapie op kan pakken 

 

 



 

 

 

 

 

 

Terugblik op de lezing van Betsy van der Grift 
 

N.a.v. haar lezing over de kleutervriendelijke school hebben wij Betsy van der Grift dit 

schooljaar opnieuw uitgenodigd voor een verdiepende lezing over taal bij het jonge kind. 

Betsy gaf haar lezing de titel: Taal, een schoolse opgave of de ontwikkelingsopgave van 

het kind? 

 

Antwoord op vraag 

Voor het antwoord op deze vraag besprak Betsy onderwerpen als de gevoelige taalperiode; 

het opstartbrein dat klaar ligt, maar komt de taal dan vanzelf? Over de breinontwikkeling 

waarin maar weer eens duidelijk werd gemaakt hoeveel achterstanden jonge kinderen al 

kunnen oplopen door omgevingsfactoren. 

Een kind ontwikkelt zich in interactie met de omgeving. 

 

Voorwaarde 

Voorwaarde moet een rijk taalaanbod zijn. Volgens Betsy is dat een van de grootste 

voorspellers voor een goede taalontwikkeling. Daarom ook is het van belang om elke dag 

thuis en op school voor te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lezing Harald Weesies 'Taalontwikkeling bij 

meertaligheid' 

Verkennen 

In deze lezing verkennen we wat de invloed kan zijn van een andere ‘thuistaal’ dan het 

(standaard) Nederlands op de Nederlandse taalontwikkeling en hoe we daar in het 

onderwijs mee om kunnen gaan.  

We kijken eerst naar algemene (universele) kenmerken van taalontwikkeling, en zoomen 

dan in op de domeinen woordenschat, tekstbegrip en mondelinge taalvaardigheid. 

Praktijk 

We bespreken enkele do’s en don’ts en veel voorkomende misvattingen en problemen 

waar meertalige leerlingen en leerkrachten tegenaan lopen. 

Aan de hand van enkele stellingen en praktijkcasussen kijken we o.a. naar hoe en wat 

getoetst wordt, wat dat (niet) zegt, hoe we naar verschillen in meertaligheid kunnen kijken 

en wat dat betekent voor ons onderwijsaanbod. 

 

Aanmelden kan nog! 

Via onderstaande link kan je je aanmelden en ben jij erbij op 18 januari 2023! 

 

Aanmeldknop lezingen  

 

 

 

 

 

 

 

Database wetenschappelijke artikelen over 

onderwijsonderzoek 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=bf76992716&e=6344733e57


 

 

Tot november 2023 krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam 

zijn op een po, vo of mbo school in Nederland toegang tot EBSCO Education 

Source: een database met wetenschappelijke artikelen over 

onderwijsonderzoek. https://www.voordeleraar.nl/  

 

 

 

 

 

 

 

Netwerk "Laaggeletterdheid, leesproblemen 

en dyslexie": 24-11-2022 
 

Terugblik 

De bijeenkomst van 24 november is goed bezocht, het was een boeiende middag waar de 

deelnemers veel inspiratie hebben opgedaan. Het onderwerp 'Rijke taal-rijk Spel' werd 

gepresenteerd door Ellen de Haan en Saskia Lambrechts. 

 

Vooruitblik 

Op 13 april is de volgende bijeenkomst waarop we ons zullen richten op NT1 en NT2, 

specifiek ook op de uitstroom van leerlingen vanuit Wereldschool de Vlinder en wat dit voor 

de scholen gaat betekenen. 

Hoe kunnen we ons voorbereiden? Wat hebben de kinderen en de scholen nodig? 

Het onderwerp is ook zinvol voor de bredere doelgroep rondom NT1-NT2. 

 

Algemeen 

Dit netwerk is bedoeld voor de IB-ers/taal-lees coördinatoren van alle scholen van ons 

SWV. 

De doelstelling van het netwerk "laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie" is om 

vernieuwingen m.b.t. taal en lezen hier aan de orde te laten komen, samen op te trekken en 

van elkaar te leren. 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=bbe6837862&e=6344733e57


 

 

Streven 

Het streven is dat het een zelfsturend netwerk gaat worden waar alle scholen binnen 

Apeldoorn aan deel (kunnen) nemen. De coördinatie blijft bij het SWV en vanuit de 

IJsselgroep zal er een contactpersoon meedenken op de inhoud. 

Binnen het netwerk is er de mogelijkheid om kennis te laten invliegen, b.v. een gastspreker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJA! Ondersteuning zowel thuis en op 

school 
   

OJA! staat voor Onderwijs en Jeugdhulp Apeldoorn, de OJA medewerkers ondersteunen 

kinderen/ jongeren van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

 

Doel 

Het creëren van een omgeving waarin het kind/ de jongere (weer) zo goed mogelijk kan 

ontwikkelen. 

 

Je leest hier meer over in de vernieuwde folder: 

  
 

Folder OJA!  

 

 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=cacda4e2cd&e=6344733e57


 

 

 

Wij wensen iedereen (alvast) een welverdiende, ontspannen kerstvakantie en een 

goed en gezond 2023 toe! 

  

Namens het team van Passend Onderwijs Apeldoorn PO en alle ketenpartners die 

hebben meegewerkt aan de nieuwsbrief, 

 

  

Anja Baars, directeur-bestuurder  

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 Uitschrijven voor deze nieuwsbrief. 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=8ff7f377aa&e=6344733e57&c=d53d742014
www.swvapeldoornpo.nl


 

 

 

  

 

 

http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&afl=1

