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

Regenboog Osseveld 

• Lezing Anouk Middelkoop: 15 maart 2023 

• 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) 

• 24 april 2023 t/m 07 mei 2023 meivakantie 

 

https://mailchi.mp/28656539af6a/nieuwsbrief-swv-apeldoorn-po-9949926?e=f0cbffd4dd
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Ons team 
 

Geboorte dochter 

Sanne Adams heeft een dochter gekregen, Linde. Sanne van harte gefeliciteerd! 

Om na haar zwangerschapsverlof meer tijd over te houden om te genieten van haar gezin 

heeft Sanne besloten haar werkzaamheden voor het SWV stop te zetten. We bedanken 



 

Sanne voor haar geweldige inzet en wensen haar alle goeds voor de toekomst! 

Tijdens haar verlof wordt Sanne vervangen door Marije Schutte, Anja Zonderwijk en 

Marijke Poel. 

We zijn nog druk bezig met de puzzel over de invulling van de periode vanaf april 2023 tot 

aan de zomervakantie. Zodra de invulling definitief bekend is zullen we de desbetreffende 

scholen op de hoogte stellen. 

 

Nieuwe collega's 

Met ingang van 1 maart begroeten we Tamara Kraan en Monique Resoort als nieuwe 

onderwijsbegeleiders. 

Voor de administratie hebben we Annet Thuijns aangenomen, Annet zal zich vooral richten 

op het verwerken van de hulpvragen voor de Wijk. 

 

We heten alle nieuwe collega's van harte welkom. 

 

Ziekenboeg 

Irma Groot Wesseldijk en Henk Büscher hebben beide een operatie ondergaan. 

Zij zijn druk bezig met revalideren. Wij wensen hen beide van harte beterschap toe. 

 

Irma wordt tijdelijk vervangen door Tom Heerdink (ib-er van het Hofpark), Nienke 

Vlaskamp (ib-er bij de VOG) en door Mariëlle Mooij en Anna-Paulien van Dijk (beiden 

werken extra uren). 

De taken van Henk worden vervangen door Arien van der Vloot van Vliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgroute 
 

We hebben de zorgroute al een keer eerder via de nieuwsbrief gedeeld maar na een 

kleine aanpassing hierbij de meest actuele versie. 

 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=7606c473ee&e=f0cbffd4dd


 

 

 

 

 

 

 

Indeling scholen naar wijken 
 

Wij hebben onze indeling aangepast zodat hij gelijk is met de indeling zoals onder andere 

de gemeente Apeldoorn deze hanteert. 

De nieuwe indeling vind je via onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws over de STARgroep 
 

STARgroep 6 is zojuist gestart met 7 nieuwe leerlingen en hun ouders uit groep 4-5-6. 

Deze groep draait tot het einde van het schooljaar. 

  

Aanmelden 

Intern begeleiders kunnen weer kinderen aanmelden voor de zevende STARgroep. In 

september starten we een groep voor kinderen uit groep 6/7/8. De uiterste datum voor 

aanmelding is dinsdag 30 mei 2023. 

Voor de tweede helft van het schooljaar '23/'24 (vanaf februari) kunnen kinderen uit groep 

4/5/6 aangemeld worden. 

 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=7a3dff1308&e=f0cbffd4dd


 

Website en contact 

Neem een kijkje op de website om te ontdekken wat de STARgroep jouw (hoog)begaafde 

leerling met complexe hulpvragen te bieden heeft: 

https://www.stargroepswvapeldoornpo.nl 

 

Voor informatie over de aanmeldroute kun je direct naar: 

https://www.stargroepswvapeldoornpo.nl/organisatie/zorg-en-aanmeldroute 

 

Voor vragen kun je ook contact opnemen met Anna-Paulien van Dijk 

apvandijk@swvapeldoornpo.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van de STARgroep, 

Peggy Meijerink, Anna-Paulien van Dijk en Mariëlle Mooij 

 

 

 

 

 

 

 

Kindkans 
 

Aanmeldnotitie 

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

dringend verzoek om de actuele aanmeldnotitie te gebruiken.  

 

Wanneer er een oude aanmeldnotitie bij de hulpvraag geüpload wordt zullen wij de 

hulpvraag teruggeven aan school. 

 

Aanvragen voor de Wijk en het MDO (voor ParnasSys gebruikers) 

Controleer (binnen Kindkans) na het indienen van een aanvraag via ParnasSys: 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=f2f990cb43&e=f0cbffd4dd
https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=c2e8f9a1dd&e=f0cbffd4dd
mailto:apvandijk@swvapeldoornpo.nl


 

• Is de juiste coördinator ingevuld? Als dit veld leeg is of als de verkeerde 

coördinator is ingevuld dan blijft de aanvraag mogelijk ‘hangen’ in het systeem. 

• Zijn er overbodige bijlagen meegekomen door het uploaden? Deze vanwege de 

AVG meteen verwijderen. Voor hulpvragen aan de Wijk is de aanmeldnotitie 

voldoende. 

Wijzigen status in Kindkans 

Als je de statusupdate ‘dossier in- of overcompleet’ hebt gekregen en je de gevraagde 

actie hebt uitgevoerd moet je de status weer wijzigen in ‘aanmelding’, anders is de 

hulpvraag niet zichtbaar in ons systeem.  

• Ga naar Kindkans -> selecteer de leerling en de betreffende hulpvraag -> klik 

rechtsonder op hulpvraag bewerken -> klik op status wijzigen -> selecteer 

‘aanmelding’ -> klik op opslaan. 

Verwijderen bijlagen in Kindkans 

Ga naar Kindkans -> selecteer de leerling en de betreffende hulpvraag -> klik rechtsonder 

op hulpvraag bewerken -> klik bijlagen -> naast elke bijlage zie je een prullenbakje -> klik 

op de prullenbakjes van de bijlagen die je wil verwijderen -> klik op opslaan. 

 

Handleiding 

Je vindt onze handleiding op onze website   

Na de voorjaarsvakantie wordt de handleiding weer geactualiseerd en wordt bovenstaande 

in de handleiding opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Programma IBwijknetwerken in maart 2023 
 

Hoofdonderwerpen 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=8d0310c5b8&e=f0cbffd4dd
https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=fff4597d17&e=f0cbffd4dd


 

• Een uniforme werkwijze van de GWSers op de scholen 

• Samenwerking Onderwijs en CJG (routekaart als hulpmiddel) 

Agenda 

De agenda wordt op donderdag 23 februari verzonden. 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerk "Laaggeletterdheid, leesproblemen 

en dyslexie" 
 

Vooruitblik 

Op 13 april 2023 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 toegespitst op de taalcoördinatoren, per school kunnen 2 deelnemers 

zich inschrijven. 

Aanmelden kan via: info@swvapeldoornpo.nl  

 

Agenda bijeenkomst 13 april 2023 

• Introductie Wereldschool de Vlinder 

• De uitstroomprocedure 

• Tweede taalwerving 

• Instructie en ondersteuning 

• Vakgebieden en toetsen 

• Trauma en sociaal emotionele ontwikkeling 

mailto:info@swvapeldoornpo.nl


 

• Hoe deel je de informatie met je team? 

Algemeen 

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

 

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 externe expertise, zoals een gastspreker, aan 

te laten sluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerk "OAB" 
   

Terugblik 2 februari 

Donderdag 2 februari hebben we een bijeenkomst van het netwerk OAB gehad. 

Voor deze bijeenkomst waren dit keer, naast de OAB scholen, ook de Regulier+ scholen 

uitgenodigd aangezien zij ook veel te maken hebben met dezelfde problematieken. 

 

Daarnaast waren ook Simone Kempers, beleidsmedewerker gemeente Apeldoorn en Ans 

Stouten, regio-coördinator “Gelijke Kansen Alliantie” aanwezig. 

 

Onderwerp 

Het onderwerp was “De Brugfunctionaris”, er is een mooie presentatie gegeven door 



 

Marielle Slats, met input vanuit het werkbezoek aan Groningen in januari. 

Het was een inspirerende bijeenkomst rondom kansengelijkheid met veel mooie ideeën en 

kansen voor Apeldoorn. 

 

Volgende bijeenkomst 

Het volgende netwerk OAB is op 11 mei, 15.30-17.00 uur, locatie Stimenz. 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Harald Weessies "Taalontwikkeling bij 

meertaligheid in de klas" 
 

Harald Weessies 

Harald Weessies ondersteunt en begeleidt leerkrachten, directies en besturen van scholen 

bij interventie die tot doel hebben de kwaliteit van het (taal)onderwijs te verbeteren. 

Tijdens zijn werk voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers werd zijn interesse in de 

relatie tussen taal, anderstaligen en leren aangewakkerd. 

 

Jaarthema taal 

In het kader van ons jaarthema taal heeft Harald op 18 januari een lezing verzorgd over 

taalontwikkeling en (meer)taligheid: kansen en uitdagingen. 

Net als tijdens de lezing van Erna van Koeven wees Harald op het belang van het 

aanbieden van rijke teksten.  

 

Boeken 

Waar boeken zijn wordt meer gelezen en wordt er meer geleerd. Aan (met name) jonge 

kinderen moet veel worden voorgelezen. Voorlezen betekent ook het goed leren horen van 

het verklanken van woorden. Bij de taalontwikkeling gaat het begrip vooraf aan productie. 



 

Kinderen begrijpen altijd veel meer dan dat ze kunnen produceren (en dat blijft zo....) 

 

Kijktip: Meester Ben in de Schilderwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Anouk Middelkoop 'Communicatie en 

taalgedrag in de klas' 

De waarde van interactie in de klas wordt enerzijds bepaald door het vermogen van de 

leerling om te communiceren, anderzijds door de sensitiviteit van de leerkracht. 

 

Afstemming 

Dit vraagt om voortdurende afstemming op inhoud en vorm: wát wil je mij vertellen en hóe 

doe je dat? 

Taal is een belangrijk onderdeel van deze communicatie. Taal zorgt er o.a. voor dat je een 

vraag kan stellen, je verhaal kan doen, kan plannen, je gevoelens kan verwoorden, kan 

denken en fantaseren. 

 

Onderwijs 

We hebben in het onderwijs ook te maken met leerlingen waarvan de taalontwikkeling niet 

als vanzelf verloopt. De taalontwikkeling is van invloed op de leer -en gedragsontwikkeling. 

Wanneer een leerling zich niet kan uiten of jouw vraag niet begrijpt, is 

communicatiegedrag zichtbaar. Dit gedrag kan zich ‘naar buiten’ keren of ‘naar binnen’. 

Het is aan ons de taak om alert te zijn op de relatie tussen taal en gedrag. 

 

Aanmelden kan nog! 

Via onderstaande link kan je je aanmelden en ben jij erbij op 15 maart 2023! 

 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=a060866887&e=f0cbffd4dd


Aanmeldknop lezingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging contactgegevens aanmeldpunt 

Kentalis Onderwijs 
Vanaf  januari is de route voor aanmelden bij het Aanmeldpunt Kentalis veranderd. 

Alle aanmeldingen voor de aanvraag van een arrangement mogen voortaan gemaild 

worden naar: aanmeldingonderwijs@kentalis.nl  

(de route voor het aanmelden van een KI Kentalis is ongewijzigd en gaat via 

Kindkans). 

  

De regio Apeldoorn valt onder de Regio Zuid Oost en er is een nieuw telefoonnummer 

beschikbaar voor vragen;  088 - 10 13 900 

  

In de bijlage bij deze Nieuwsbrief is een overzicht te vinden met meer informatie over de 

werkwijze na de aanmelden. 

Processtappen trajectbegeleiding -> van aanmelding naar arrangement. 

 

Processtappen trajectbegeleiding  

 

 

 

 

 

 

 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=826eca21fb&e=f0cbffd4dd
mailto:aanmeldingonderwijs@kentalis.nl
https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=58f8de9b23&e=f0cbffd4dd


 

Het werkt! 

Via Ineke Dammers, directeur Kentalis dr. Bosschool locatie Apeldoorn ontvingen wij het 

digitale magazine 'Het Werkt'. 

 

Waarom werkt het? 

Het magazine van Kentalis heet 'Het Werkt' omdat het werken aan de strategische doelen 

mooie resultaten oplevert voor de leerlingen en cliënten. 

 

Inhoud 

In het magazine vertellen collega's over het werken aan de strategische doelen maar 

komen ook ouders aan het woord over wat het taal- en spraak ambulatorium voor hun 

zoon heeft betekent en vertelt een leerling met TOS over hoe hij begeleid is vanuit 

Kentalis naar het regulier onderwijs. 

 

Magazine 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nationale Rekencoördinatordag 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=ba01956b85&e=f0cbffd4dd


 

Op  24 maart 2023 is De Nationale Rekencoördinator Dag (NRCD). 

Een dag voor rekencoördinatoren en leerkrachten met affiniteit voor rekenen, waar 

inspiratie kan worden opgedaan en kwaliteitsverbetering van het reken-wiskundeonderwijs 

op de basisschool centraal staat. 

 

Focus 

Op de NRCD ligt de focus ligt overwegend op ‘horizontale professionalisering’: 

leerkrachten leren van en met elkaar. Daarnaast verzorgen experts (leraaropleiders, 

onderzoekers, adviseurs, uitgevers, etc.) vanuit diverse invalshoeken een bijdrage aan 

deze dag, afwisselend in lezingen, workshops en rondetafelgesprekken. Oftewel: de 

NRCD, een dag waarin de aandacht ligt op kennis halen, delen en brengen, elkaar 

ontmoeten en enthousiasmeren voor inhoudelijk sterk rekenwiskunde onderwijs in 

Nederland. 

 

De NRCD is een initiatief van de NVORWO en wordt uitgevoerd door Hogeschool IPABO. 

 

Voor meer informatie en aanmelden: Nationale Rekencoördinator Dag - NVORWO 

 

 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/track/click?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=461ce7ac5c&e=f0cbffd4dd


 

 

 

Wij wensen iedereen (alvast) 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  

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 Uitschrijven voor deze nieuwsbrief. 

https://swvapeldoornpo.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=3e0d9ee2da05f27466cf775d0&id=8ff7f377aa&e=f0cbffd4dd&c=12039e36c5
www.swvapeldoornpo.nl
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