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Nieuwsbrief Passend Onderwijs  

 

februari 2020 

 

Data  
 

Woensdag 19 februari 2020 
Tijd: 15.00 – 17.00 

Lezing: De angstige leerling die niet durft 
Door: Eustache Sollman 

Maandag 24 februari 2020  t/m 
Zondag 1 maart 2020 

Voorjaarsvakantie 

Donderdag 12 maart 2020 
Tijd: 15.30 – 17.15 

IB wijknetwerkbijeenkomst N-O & N-W 

Woensdag 18 maart 2020 
Tijd: 15.00 – 17.00 

Lezing: Tos in het kwadraat 
Door: Bernadette Sanders 

Donderdag 19 maart 2020 
Tijd: 15.30 – 17.15 

IB wijknetwerkbijeenkomst Z-O & Z-W 

Woensdag 1 april 2020 
Tijd: 15.00 – 17.00 

Lezing: Omgaan met verlies en rouw in de school 
Door: Anne Remijn 

Woensdag 15 april 2020 
Tijd: 15.00 – 17.00 

Themasessie: Talentgericht werken binnen de school 
Door: Ilona Lutgendorff en Daphne Tuijtel 

Woensdag 13 mei 2020 
Tijd: 15.00 – 17.00 

Lezing: Hooggevoeligheid bij kinderen 
Door: Henk-Jan van der Veen 

Maandag 27 april 2020 t/m  
Dinsdag 5 mei 2020 

Meivakantie 

 

 
 
 

In dit nummer: 
Blz. 1 :      Data 
Blz. 2:       Personeel 
                  Stargroep 

Ouderavond en ouderfolder 
Nieuwe website SWV 
IB wijknetwerkbijeenkomst 

Blz. 3        OPR leden gezocht 
Lezingen 19-20 
Studiedag Ben Furman 

Blz. 4        Nieuwsbrief gemeente 
Contactgegevens 

Bijlages: 

• Projectbeschrijving Star-
groep 

• Uitnodiging IBwijknetwerk 
op 12 en 19 maart 2020 

• OPR leden gezocht 

• 16 april Ben Furman  

• Nieuwsbrief gemeente 
                  Apeldoorn 
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Personeel 
Na een sollicitatieprocedure, zijn we zeer 
verheugd te kunnen melden, dat de vaca-
tures bij het SWV zijn vervuld. Op 1 maart 
2020 zullen Laura Wezenberg en Anna-
Paulien van Dijk als onderwijsbegeleider 
bij het SWV gaan werken. Dit in combina-
tie met hun banen bij de Veluwse onder-
wijsgroep. 
 
Natasja Jager wil laten weten dat haar be-
stralingen bijna achter de rug zijn en dat 
het naar omstandigheden heel goed gaat. 
Iedereen heel hartelijk dank voor de 
kaartjes die ze heeft ontvangen. Ze geven 
veel steun! 
 

Stargroep 
Tevens zijn we heel blij met de aanstelling 
van Marielle Mooij van het PCBO als leer-
kracht van de Stargroep een boven be-
stuurlijke opvang van meer begaafde leer-
lingen met een complexe hulpvraag en 
Peggy Meijerink, GWS-er van het SWV, als 
orthopedagoog. De Stargroep zal geves-
tigd worden op basisschool Regenboog 
Woudhuis. Vanaf 1 maart 2020 starten de 
praktische voorbereidingen voor de groep 
door Yvonne Janssen(projectleider)Ma-
rielle en Peggy. Zij worden door een werk-
groep ondersteund. Deze werkgroep be-
staat uit medewerkers van de verschil-
lende besturen, het SWV en de lector Pas-
send Onderwijs Annemieke Mol Lous. Als 
bijlage 1 aan deze nieuwsbrief is de pro-
jectbeschrijving van de Stargroep toege-
voegd. 
 

Ouderavond en ouderfolder 
Tijdens een ouderavond bij het SWV op 11 
februari, bleek dat ouders graag meer in-
formatie krijgen van scholen, wanneer het 
SWV betrokken is: door de GWSer in te 
schakelen of een traject aan te vragen. Het 
SWV heeft een folder: Heeft mijn kind on-

dersteuning nodig? Samen de juiste stap-
pen zetten. De ouders op deze ouder-
avond kenden allemaal deze ouderfolder 
niet. We hebben de folder samen beke-
ken. De ouders vonden de folder uiterst 
informatief. Iedere school heeft folders 
gekregen. Deel de folder svp uit als het 
SWV betrokken is. Zijn ze op, meld je bij 
info@swvapeldoornpo.nl Er zijn er nog 
genoeg of we drukken bij. 

 
Het SWV heeft een vernieuwde 
website 
De website is op dezelfde manier te vin-
den, de oude is uit de lucht. Ook is er een 
aparte hoofdkop van de Klik, zoals ieder-
een gewend is. De komende tijd zal de in-
houd van de website nog verder aange-
vuld worden. Reacties met aanvullingen of 
opmerkingen zijn van harte welkom.  
Graag een mailtje naar: 
 info@swvapeldoornpo.nl 

 

 
 
 

IB wijknetwerkbijeenkomsten 
maart 2020: 
Op 12 maart komen de wijken N-O en N-W 
bij elkaar op de Regenboog Ossenveld en 
op 19 maart de wijken Z-O en Z-W op de 
Emmaschool van 15.45 tot 17.15 uur. We 
starten met een aantal bespreekpunten 
vanuit het SWV o.a. over de verlengingen 
van de EO+, de menukaart en opzet inzet 
€ 15,00 per leerling in het schooljaar 2020-
2021. Daarna zal het programma verzorgd 
worden door Tineke Knegtering van Veilig 
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thuis. Zij is contactpersoon voor de scho-
len en neemt ons interactief mee in de sa-
menwerking tussen het onderwijs en Vei-
lig thuis. Tevens wordt de stand van zaken 
van Handle with Care toegelicht. De uitno-
diging is als bijlage 2 bij deze nieuwsbrief 
toegevoegd. 
 

OPR leden gezocht 
De OPR is op zoek naar een aantal nieuwe 
personeelsleden en een ouder. Zie hier-
voor bijlage 3. 

 
Lezingen 2019-2020 
3e themasessie Doorstroom 2-3: Wij spe-
len en leren samen verder…! door Rian 
Helmink 
Het Samenwerkingsverband heeft samen 
met Rian Helmink besloten een 3e thema-
sessie te organiseren op 25 maart 2020 
van 15.00 – 17.00 uur op het Veluws Col-
lege, Mheenpark te Apeldoorn.  
Opgeven kan via onze website 
www.swvapeldoornpo.nl/lezingen . 
 
Terugblik lezing ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ 
door Ingrid Derksen 
Ingrid Dirksen maakt zich in haar werk 
sterk voor de kwaliteit van het onderwijs 
en gewenste schoolontwikkeling.  
Op woensdag 22 januari verzorgde zij een 
lezing over ouderbetrokkenheid samen 
met twee acteurs. 
De intentie is om goed samen te werken. 
Daar bij is wederzijds vertrouwen essenti-
eel. Gesprekken tussen ouders en school 
zouden op basis van gelijkwaardigheid ge-
voerd moeten worden waarbij ouders hun 
kennis over het kind kunnen inbrengen en 
de school hun ervaringen met het betref-
fende kind. 
Een goede ouderbetrokkenheid heeft po-
sitieve effecten op de leerprestaties van 
het kind. Ook blijken startgesprekken bij-
zonder effectief te zijn. De lezing van In-

grid Dirksen werd afgewisseld met het uit-
spelen van situaties door de acteurs 
waarin de aanwezigen actief betrokken 
werden bij regisseren. 
 
Boektip: Handboek Ouderbetrokkenheid 
3.0 door Peter de Vries. 
Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 helpt 
scholen en leraren om de samenwerking 
met ouders vorm te geven op een manier 
die bij de school past. Het beschrijft de rol 
van ouders op school en geeft uitleg over 
hun gedrag. Ook bevat het veel voorbeel-
den uit de dagelijkse onderwijspraktijk en 
praktische tips over uiteenlopende onder-
werpen, van professionele communicatie 
en effectieve gesprekken met ouders, tot 
een alternatief voor oudertevredenheids-
onderzoeken. 
 

 
 
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 web-
site www.swvapeldoornpo.nl/lezingen ! 
 

Studiedag Ben Furman 
Op 16 april komt Dr. Ben Furman, de be-
denker van Kids’ Skills en het oplossings-
gericht werken naar Apeldoorn. Voor deze 
studiedag zijn nog enkele gratis plekken 
beschikbaar. Voor verdere informatie ver-
wijzen we je naar de bijlage 4. Opgeven 
kan via:avankempen@swvapeldoornpo.nl  
 
 

http://www.swvapeldoornpo.nl/lezingen
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Nieuwsbrief van de Gemeente 
Apeldoorn 
De gemeente Apeldoorn heeft voor de ge-
meenteraad een nieuwsbrief gemaakt 
over de projecten die er zijn binnen de 
SWV-en PO en VO en het CJG. Zie bijlage 
5. Vervolgens zijn deze projecten onder-
werp van gesprek geweest tijdens een po-
litieke ontmoeting  met de gemeenteraad 
op 30 januari 2020. 
Tevens was er gelegenheid om met elkaar 
in gesprek te gaan aan thema gespreksta-
fels over de onderwerpen: leerplicht, 
hoogbegaafdheid, samenwerking onder-
wijs en jeugdhulp en de pilots OJA en Hof-
park. 
 

Contactgegevens SWV 
Jean Monnetpark 15 
7336 BA Apeldoorn 
info@swvapeldoornpo.nl 
055-7600300 
De telefonische bereikbaarheid van ons 
kantoor is van maandag t/m donderdag 
van 9.00 – 13.00 uur. 
 
Het team van het SWV wenst iedereen 
een mooi voorjaar toe. 
  
Met vriendelijke groet, 
Anja Baars, directeur-bestuurder 
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