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Data
23 december 2019 t/m
3 januari 2020
Dinsdag 11 februari 2020
van 19.00 – 21.30 uur
Woensdag 22 januari 2020
van 15.00 – 17.00 uur
Woensdag 19 februari 2020
van 15.00 – 17.00 uur
Donderdag 12 maart 2020
van 15.30 – 17.15 uur
Woensdag 18 maart 2020
van 15.00 – 17.00 uur
Donderdag 19 maart 2020
van 15.30 – 17.15 uur
Woensdag 25 maart 2020
van 15.00 – 17.00 uur

Kerstvakantie
Ouderavond voor ouders met kinderen in een EO+.
De uitnodiging volgt voor de ouders via de onderwijsbegeleiders
op de scholen
Lezing ‘De Ouderbetrokkenheid 3.0’
door Ingrid Derksen
Lezing ‘De angstige leerling die niet durft…’
door Eustache Sollman
IB-wijknetwerkbijeenkomst voor de wijken N-O en N-W
Lezing ‘TOS in het kwadraat’
door Bernadette Sanders
IB-wijknetwerkbijeenkomst voor de wijken Z-O en Z-W
Themasessie Doorstroom 2-3: Wij spelen en leren samen
verder…! door Rian Helmink
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Personeel
Natasja Jager zal de komende tijd niet aanwezig zijn. Er is bij haar borstkanker geconstateerd. Ze wordt 13 december geopereerd en daarna zal er een vervolgbehandeling worden vastgesteld gericht op
genezing. Kaartjes zijn van harte welkom.
Deze kunnen naar het kantoor van het
SWV worden gestuurd, postbus 802,
7301 BB te Apeldoorn.

Terugblik netwerkbijeenkomst
voor intern begeleiders en
directeuren op 19 november
Het thema voor de intern begeleiders was:
‘doelgericht werken met kinderen’. De
presentatie werd verzorgd door Ilona Lutgendorff, onderwijsbegeleider. Zie bijlagen 1 t/m 6 als informatie over dit onderwerp.

Haar werkzaamheden worden grotendeels
waargenomen door Arien van Kempen of
opgevangen door collega’s binnen het Samenwerkingsverband. Mailtjes voor de
Wijk kunnen worden gemaild naar
wijk@swvapeldoornpo.nl . Alle overige
mailtjes kunnen worden gemaild naar
info@swvapeldoornpo.nl
We wensen Natasja heel veel succes met
de operatie, sterkte en een voorspoedige
behandeling en herstel toe.
De telefonische bereikbaarheid van ons
kantoor is hierdoor vanaf 9 december
2019 aangepast naar maandag t/m donderdag van 9.00 – 13.00 uur.

Echtscheidingsprotocol
Het SWV gaat op 23 januari ’s middags in
gesprek met het Nederlands Jeugd Instituut om een echtscheidingsprotocol te
gaan maken voor en door de scholen. Dus
een praktijkdocument. Er hebben zich al
2 intern begeleiders en 1 leerkracht opgegeven.
Gezocht:
We zoeken nog een leerkracht en twee
directeuren die vanuit hun eigen praktijkervaring op 23 januari mee willen denken? Opgeven graag per mail bij Henk
Büscher: hbuscher@swvapeldoornpo.nl

Het thema voor de intern begeleiders en
directeuren was: ‘Ooit een normaal mens
ontmoet? Over normaliseren en het normale leven versterken’. In dit thema hebben Marjan Völlmer beleidsadviseur van
de gemeente Apeldoorn op Jeugdhulp en
Saskia Blom directeur-bestuurder van het
CJG een presentatie verzorgd over de ontwikkelingen in de jeugdhulp in de gemeente Apeldoorn. Zie hiervoor de PowerPointpresentatie in bijlage 7

IJkpunten van de basisondersteuning
Een werkgroep bestaande uit 3 intern begeleiders en 3 directeuren heeft zich gebogen over een herijking van de basisondersteuning. Het document hierover wat bij
de start van Passend Onderwijs in 2014 is
vastgesteld en in het Ondersteuningsplan
staat, komt hiermee te vervallen. Er is dus
een actuele versie 2.0 vastgesteld door
het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 14 oktober. Dit document is vanaf
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nu leidend voor de omschrijving van de
basisondersteuning voor alle basisscholen
in het SWV. Zie bijlage 8

Jaarrapportage 2018-2019
Het SWV maakt een inhoudelijke jaarrapportage over de actuele ontwikkelingen in
het SWV. Het gaat hierbij om de doelen uit
het Ondersteuningsplan, kengetallen over
aanvragen bij het SWV Korte interventie,
Extra Ondersteuning, Extra Ondersteuning
+, Toelaatbaarheidsverklaringen SBO en
SO en trends. Op de website van het SWV
is deze jaarrapportage te vinden bij de documenten.

Lezingen 2019-2020
3e themasessie Doorstroom 2-3: Wij spelen en leren samen verder…! door Rian
Helmink
De themasessies van 29 januari en van
12 februari 2020 zijn al volgeboekt. Het
Samenwerkingsverband heeft samen met
Rian Helmink besloten een 3e themasessie
te organiseren op 25 maart 2020 van
15.00 – 17.00 uur op het Veluws College,
Mheenpark te Apeldoorn.
Opgeven kan via onze website
www.swvapeldoornpo.nl/lezingen .
Terugblik lezing ‘De Traumasensitieve
school’ door Anton Horeweg
Trauma, getraumatiseerd zijn, traumasensitief lesgeven, de traumasensitieve
school.

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren wijst uit, dat getraumatiseerde

kinderen veel vaker in onze scholen rondlopen dan we eerder dachten. Op een
groep van 30 kinderen is er gemiddeld
1 kind getraumatiseerd.
Anton Horeweg schreef er in 2018 een
boek over en op woensdag 9 oktober hield
hij er bij ons een indrukwekkende lezing
over. Aan de aanwezige leerkrachten vanuit het SO, SBO en BAO gaf hij de boodschap mee, dat een volwassene cruciaal
kan zijn voor een bijdrage voor het herstel
van deze kinderen. Vaak hebben ze alleen
nog hun leerkracht.
Een luisterend oor, betrouwbaar zijn, een
leraar die laat merken dat je er toe doet!
We hebben het al eerder gehoord bij voorgaande lezingen, maar als leerkracht kun
je het verschil maken!
Terugblik lezing ‘Korte Lontjes’ door Hans
Kaldenbach en Amar El Ajjouri

Omgaan met korte lontjes/machocultuur
vraagt veel van de professionaliteit van
leerkrachten.
Sinds 1965 is de manier van opvoeden
grotendeels van verticaal in horizontaal
veranderd. Veel jongeren willen daardoor
alleen nog maar aangesproken worden
'met respect': ze willen zich niet gedwongen voelen. Ze reageren vooral zo als ze
geen band met u hebben. Ze vinden u dan
al gauw autoritair en reageren met een
kort lontje: Waarom zou ik dat moeten
doen? Wie bent u om dat te zeggen?
Tijdens de druk bezochte interactieve lezing van Hans Kaldenbach en Amar El
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Ajjouri werden er diverse herkenbare
thema’s, zoals het bevorderen van korte
lontjes, paniek bij professionals en corrigeren van korte lontjes, behandeld en uitgespeeld.
Er is nog plek….
Doe nog meer inspiratie op tijdens een van
onze lezingen en neem de volgende dag
meteen nieuwe of opgepoetste tips & tools
mee naar de klas en meld je vandaag nog
aan voor onze lezingen via onze website
www.swvapeldoornpo.nl/lezingen !

Veilig thuis:
Project ‘Handle with care’
Per 1 september jl. is in de Gemeente
Apeldoorn begonnen te onderzoeken of
met het project “Handle with Care” gestart kan worden. Hiervoor is een projectleider aangesteld in de persoon van Tineke
Knegtering.
Handle with Care is een samenwerkingsvorm waarin snelle steun voor het kind
wordt georganiseerd op school. De betrokken partijen zijn school, politie en de
dienst leerplicht.
School is een belangrijke plek voor kinderen en leerkrachten zijn vaak de eerste
met wie kinderen na een geweldsincident
contact hebben. Leerkrachten kunnen kinderen snelle steun geven en zijn daar ook
heel goed toe in staat. Maar, hiervoor
moet de leerkracht wel op de hoogte zijn!
De Handle with Care-werkwijze regelt dat
de politie ervoor zorgt dat de leerkracht
de volgende dag weet dat er bij een leerling thuis geweld heeft plaats gevonden en
dat hij of zij vandaag een beetje extra
steun en aandacht kan gebruiken.

dienst Leerplicht. Zij achterhalen de
schoolgegevens van het betreffende kind
en geven het signaal door aan school. Er is
sprake van een minimale gegevensuitwisseling: de mail bevat slechts de naam en
geboortedatum van het kind en het codewoord ‘Handle with Care’. De leerkracht
van het kind weet dan de volgende dag
dát er iets is gebeurd, maar niet wát er is
gebeurd.
Het streven is dat per april 2020 met deze
werkwijze gestart kan worden.

Tot slot
Het voltallige team van het SWV Passend
Onderwijs Apeldoorn PO wenst iedereen
een gezellige maand december toe en alle
goeds voor 2020.

Hartelijke groet,
Anja Baars
directeur-bestuurder

Hoe werkt het?
De opzet is simpel: wanneer de politie
vanwege huiselijk geweld op een adres
komt waar ook schoolgaande kinderen
wonen, dan geeft zij vóór de volgende
schooldag per e-mail een signaal door aan
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