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Startbijeenkomst inzet Schoolmaatschappelijk werk voor de 13 OABscholen
van 13.00 tot 14.30 uur. De betreffende scholen krijgen apart een
uitnodiging voor deze bijeenkomst. Meer informatie in deze nieuwsbrief
(onderdeel inzet Schoolmaatschappelijk werk)
15.00- 17.00 uur Lezing Ronald Hunneman: GEWOON DOEN
15.30-17.00 uur Inwerkbijeenkomst nieuwe intern begeleiders
15.30-17.00 uur Inwerkbijeenkomst nieuwe directeuren
15.00-17.00 uur themasessie: Executieve functies in de klas. Hoe doe je dat?
Sanne Adams en Sabine Lans
Schoolgesprekken volgens rooster
15.00-17.00 uur Lezing René van Engelen: de Jongenscode
14.30-17.00 uur Bijeenkomst stuurgroep de Klik voor de leerkrachten van de
groepen 7 en 8
De themasessies 1 en 2 “Tools voor het goede gesprek” worden beschikbaar
gesteld voor de scholen. Dan volgt ook meer informatie.
15.00-17.00 uur Lezing Corry Wolters: Meer dan slim
Geen studiemiddag voor directeuren en intern begeleiders. Deze middag is
verzet naar 18 maart 2021. Wel inhaalbijeenkomst voor de intern begeleiders
van Zuid Oost en Zuid West met Veilig thuis die in maart niet is doorgegaan
vanwege Corona.
15.00-17.00 uur Lezing Bernadette Sanders: TOS in kwadraat
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Leerlingstamkaart
Het toevoegen van een leerlingstamkaart als
bijlage bij een hulpvraag in Kindkans is
vanwege de AVG niet toegestaan. We
verzoeken jullie om de gegevens in het
tabblad ‘ basisgegevens’ in te vullen.

Dringende oproep
Verzoek aan scholen waar in de directie en/of
interne begeleidersfunctie wisselingen plaats
vinden, dit te mailen aan Arien van Kempen:
avankempen@swvapeldoornpo.nl

Personeel
Natasja Jager(managementassistente)
rondt volgens plan in de zomervakantie
haar medische behandelingen af. Hester
Verberne( GWSer), zal na de
zomervakantie gaan starten met reintegratiewerkzaamheden op het kantoor
van het SWV. Met haar zoontje gaan de
behandelingen naar wens, maar hij heeft
nog wel een lange periode aan medische
behandelingen tot april 2021 te gaan. We
wensen hen beiden veel sterkte toe, een
goede zomer en hopelijk zien we elkaar
weer in september.
Bart Smits, GWSer in het MDO, zal met
ingang van 1 december met pensioen
gaan en afscheid nemen van het SWV. Wij
verliezen in hem een zeer professionele,
deskundige en kritische collega. Eind
augustus zal via de Stentor, de website
van het SWV en de sociale media een
vacature worden opengesteld.

Schoolgesprekken
De schoolgesprekken vinden plaats in de
maand oktober op het kantoor van het
SWV of indien in onderling overleg
afgesproken via Teams. De gesprekken
vinden plaats met de IBer, de directeur,

GWSer en een Onderwijsbegeleider per
school. Lenny van Dinteren, Natasja
Berends, Gea Hoving en Anja Baars zijn
gespreksleiders tijdens de gesprekken. De
onderwerpen die besproken worden zijn:
actuele schoolontwikkelingen van de
school, terugblik op kernteam en
bespreken veranderingen 1 januari 2021,
inzet extra Schoolmaatschappelijk werk
wanneer van toepassing,
schoolontwikkeling in relatie tot de
ontwikkelgroepen van het SWV, inzet
lichte middelen en EO+ in perspectief,
zorgplicht en aannamebeleid. Het rooster
met de schoolgesprekken is bijgevoegd als
bijlage 1. Het gespreksformat wordt in
september toegestuurd.

Protocol Scheiding
Een werkgroep bestaande uit: Marielle
Slat(IB), Karin Bos(IB), Kitty te Napel-Vink
(directeur), Johanna
Baijense(locatiedirecteur), Ruud van der
Zwan(IB en leerkracht), Gerda
Hakkers(SMW), Henk
Buscher(MTondersteuner SWV) onder
leiding van Marij Bosdriesz en Mirella van
de Burg van het NJI, hebben in
gezamenlijke overleg een protocol
scheiding uitgewerkt. Het is een prachtig
document geworden waarin alles
theoretisch en praktisch samenkomt
rondom het onderwerp scheiding. Het
bestuur van het SWV heeft in de
bestuursvergadering van 25 juni 2020 het
document vastgesteld, als werkwijze voor
alle scholen die vallen onder het SWV. De
implementatie wordt uitgevoerd door de
besturen en scholen zelf. Zie bijlage 2
protocol scheiding.
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Kennismakingsbijeenkomst nieuwe
directeuren en intern begeleiders
Er staan 2 kennismakingsbijeenkomsten
gepland waarbij algemene informatie over
het Samenwerkingsverband wordt
gedeeld:
1. Nieuwe intern begeleiders:
maandagmiddag 28 september 2020
van 15.30 – 17.00 uur
2. Nieuwe directeuren: dinsdagmiddag
29 september 2020 van 15.30 –
17.00
Beide bijeenkomsten zijn op het kantoor van
het SWV als de groepsgrootte dit toelaat.
Aanmelden via: info@swvapeldoornpo.nl

Doe mee met de pilot rondom
preventie leesproblemen…….
Bouw!
Lopen jullie er ook tegenaan dat het
aanbod aan kinderen met leesproblemen
lastig is neer te zetten? Dat je de
noodzakelijke interventies maar moeilijk
structureel kunt inpassen in de dagelijkse
praktijk? Dat je het gevoel hebt vaak te
weinig planmatig hiermee bezig te
kunnen zijn? Dat je de kinderen vaak pas
te laat echte interventies kan bieden?
Dan is dit iets voor jullie school!!
Twee jaar geleden zijn we gestart met een
pilot voor de introductie en implementatie
van Bouw! Dit is een preventief
interventieprogramma om leesproblemen
te voorkomen dat 2 jaar duurt. Vorig jaar
is een 2e ronde scholen opgestart.
Aankomend jaar willen we de scholen die

nog niet hebben deelgenomen, alsnog de
kans geven om deel te nemen en starten
we met een 3e ronde van de pilot.
De scholen die reeds hebben
deelgenomen aan de pilot in ronde 1 of 2
gaan dit jaar samen verder in een netwerk
rondom
“leesproblemen/laaggeletterdheid en
dyslexie” dat wordt begeleid vanuit het
SWV. Ook de scholen van deze 3e ronde
zullen later aan het netwerk deel kunnen
gaan nemen. Dit aanbod wordt
gefinancierd vanuit het SWV.
Het accent ligt op de praktische uitvoering
van Bouw! op de eigen school. Het is
gericht op het inzetten van de interventie
in de dagelijkse praktijk en de begeleiding
zal plaatsvinden op de werkvloer.
Het project bestaat uit een korte
voorlichtingsbijeenkomst, waarna gestart
zal worden met de introductie en
implementatie van Bouw! binnen de eigen
school.
Vanuit IJsselgroep en het SWV zal dit
traject begeleid worden. Zie voor meer
informatie bijlage 3.
Een aanmelding kan worden gedaan bij:
nberends@swvapeldoornpo.nl
Naam school:
Naam directeur:
Naam IB-er:
Naam OB leerkracht:
-
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Stargroep
Op 5 juni 2020 is de
Stargroep is gestart. Het
is een tijdelijk
arrangement van het
SWV PO voor
(hoog)begaafde kinderen
met complexe
problematiek. Met de kinderen, ouders en
leerkrachten werken we in een krachtige
driehoek. De positieve psychologie en
leerwensen van de kinderen staan centraal.
Mariëlle Mooij en Peggy Meijerink zijn het
initiatief vol energie gestart. Lees meer over
de ‘why, how, what’ . Als bijlage 4 is
toegevoegd de informatie voor intern
begeleiders en leerkrachten. De andere
documenten over de Stargroep zijn te vinden
op website.

Inzet Schoolmaatschappelijk werk
De gemeente Apeldoorn heeft besloten dat de
begrotingssubsidie voor
Schoolmaatschappelijk werk wordt
aangevraagd en aangestuurd door het SWV
Passend Onderwijs vanaf 1 januari 2021. Op
dit moment wordt er vanuit de gemeentelijke
middelen SMW op alle scholen en het
kernteam bekostigd. Daarnaast heeft het SWV
geoormerkte gelden om
schoolmaatschappelijk werk in te zetten.
Vanuit deze middelen zijn de pilots DokZuid
op

de Sebastiaanschool, het Kompas en de
Reiziger en de pilot Noord op de
Margrietschool, de Zevensprong en het Web
betaald. De pilots zijn geëvalueerd. Zie
hiervoor bijlage 5 en 6.
In de pilots zijn de SMWsters preventief in de
onderbouw van de scholen aan het werk. De
scholen zijn heel positief over deze
ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat SMW
steeds meer op deze manier wordt ingezet. In
coronatijd zijn niet alle uren
schoolmaatschappelijk van het SWV
opgemaakt. Deze uren leggen we bij elkaar,
waardoor er al vanaf september op de
volgende 13 scholen: de Lugtmeijerschool, de
Sterrenschool, Spitsbergen, de
Rietendakschool, het Web, de Reiziger, de
Margrietschool, Ichtus, de Wegwijzer, de
Emmaschool, het Kompas en de Zevensprong
en de Sebastiaanschool. Extra uren
schoolmaatschappelijk werk worden ingezet.
Het gaat om 3 uur per week vanaf september
t/m december 2020. Deze 13 scholen worden
gezamenlijk uitgenodigd voor een
startbijeenkomst op donderdag 3 september
van 13.00 tot 14.30 uur. Een definitieve
uitnodiging volgt volgende week zodra de
locatie (corononaproof) bekend is. De
urenverdeling vanaf 1 januari 2021 wordt in
september verder uitgewerkt.

Tot slot wens ik iedereen namens het team van het SWV en Kentalis een fijne, ontspannen,
welverdiende en zonnige vakantie toe.
Anja Baars
Directeur-bestuurder SWV Passend
Onderwijs Apeldoorn PO.
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