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Passend Onderwijs Apeldoorn PO 

juli  2021 
 

 

 

In dit nummer: 
Blz. 1 Data september en oktober 2021 

Personeel 

Blz. 2  Start leerkrachtlezingen 
Schoolgesprekken 
Kennismaking nieuwe directeuren en intern begeleiders 
Schoolmaatschappelijk werk 

Blz. 3 SOP (schoolondersteuningsprofiel) 
Vooraankondiging Kick-off 
Netwerk leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie 
Stargroep 

Blz. 4 OZOverbindzorg 
Vakantiegroet Kentalis 

 

Data september en oktober 2021 
6 t/m 17 september 2021 Schoolgesprekken 

22 september 2021 Lezing Naomi Smits ‘Klaar voor de start(er)’ 

27 september 2021 Inwerkbijeenkomst nieuwe IB-ers, van 15.30 uur tot 17.00 uur 

28 september 2021 Inwerkbijeenkomst nieuwe directeuren, van 15.30 uur tot 17.00 uur 

6 0ktober 2021 Lezing Betsy van der Grift ‘Het kleuterjongetje’ 

Personeel 
Als SWV nemen we afscheid van 2 collega’s, 

een onderwijsbegeleider en een 

gedragswetenschapper. 

Yvonne Janssen, onderwijsbegeleider 

meerbegaafdheid, gaat met ingang van 1 

augustus 2021 van haar pensioen genieten en 

een eigen praktijk op het gebied van yoga 

beginnen. Yvonne heeft haar expertise met 

veel passie ingezet, zowel in het onderwijs als 

in de projecten zoals de Stargroep en de 

ouderbegeleiding. We zullen haar expertise 

heel erg gaan missen. Anna-Paulien van Dijk, 

nu al werkzaam als onderwijsbegeleider 

meerbegaafdheid, krijgt uitbreiding van haar 

uren om Yvonne op te volgen. We wensen 

haar veel succes. 

Anja Zonderwijk heeft als 

Gedragswetenschapper de afgelopen 2 jaar de 

afwezigheid van Hester Verberne vervangen. 

Hester is vanaf 1 mei weer aan het werk bij 

het SWV, waardoor de vervanging door Anja 

kan stoppen. 

We willen Yvonne en Anja heel hartelijk 

bedanken voor hun geweldige inzet voor het 
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SWV en vooral alle goed toewensen voor de 

toekomst. 

Sabine Lans gaat na in de zomervakantie 

genieten van haar zwangerschapsverlof en zal 

naar verwachting tot aan de kerstvakantie 

afwezig zijn. In haar afwezigheid vullen Sanne 

Adams, Peggy Meijerink en Rianne Verbers 

haar vervanging in. We zijn heel blij met deze 

mogelijkheid. We wensen Sabine een mooie 

periode toe. 

Start leerkrachtlezingen 22 
september 2021 

We gaan weer live! 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt 
zeker voor de groepsvorming aan het begin 
van het schooljaar. Het proces van 
groepsvorming begint na een vakantie weer 
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen 
elkaar, de juffrouw en de meester en de 
regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om 
een goed pedagogisch klimaat in de klas te 
creëren. Daar heb je de rest van het jaar 
plezier van.  
Van jullie als (startende of ervaren) leerkracht 
wordt veel gevraagd. Om die reden hebben 
wij Naomi Smits uitgenodigd om jullie tips en 
adviezen te geven over o.a. het omgaan met 
werkdruk en het geven van goed onderwijs. 
Een experienced-based verhaal die je als 
leerkracht ook een spiegel voorhoudt. Haar 
lezing geeft je stof tot nadenken en wil je  
nieuwe inzichten geven. 
Een lezing waar je echt blij van wordt! 
We begroeten jullie graag  weer in de aula van 
het VC. Mheenpark op woensdagmiddag 22 
september 2021. 

 
 

Voor meer informatie over de lezingen 

verwijzen we je naar de bijlage. 

Schoolgesprekken 
De schoolgesprekken zijn inmiddels ingepland 

voor de tweede en derde schoolweek van 

komend schooljaar. De directeuren en intern 

begeleiders hebben het rooster en het format 

via de mail ontvangen, mochten hier vragen 

over zijn dan kan je je wenden tot de 

gedragswetenschapper die aan de school 

verbonden is. 

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe 
directeuren en intern begeleiders 
Er staan 2 kennismakingsbijeenkomsten 

gepland waarbij algemene informatie over het 

Samenwerkingsverband wordt gedeeld: 

• Nieuwe intern begeleiders:  

27 september 2021 van 15.30 – 17.00. 

• Nieuwe directeuren:  

28 september 2021 van 15.30 – 17.00.  

Beide bijeenkomsten zijn op het kantoor van 

het SWV mits de groepsgrootte en de 

maatregelen rondom corona dit toelaten. 

Aanmelden via:  info@swvapeldoornpo.nl  

Schoolmaatschappelijk werk 
“Per 1 juni ga ik intern bij Stimenz een andere 

functie vervullen namelijk Programma 

Coördinator en klachtbehandelaar art. 1.  

De afgelopen 5 jaar heb ik met veel plezier en 

passie de functie van SMW uitgevoerd.   

De kans die zich voordeed voor de andere 

functie, kon ik niet laten liggen om verder te 

groeien.” 

Titianne Geerlinks 

 

Wij bedanken Titianne enorm voor haar inzet 

binnen ons SWV en de fijne samenwerking. 

Hilde Bijker gaat haar opvolgen in ons SMW 

team binnen het SWV Apeldoorn PO. Hilde 

werkt al een aantal jaren als sociaal 

pedagogisch medewerker binnen jeugdwerk 

bij Stimenz. We wensen Hilde een fijne tijd toe 

binnen ons SWV! 

 

mailto:info@swvapeldoornpo.nl
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Wij begrijpen dat het vertrek en afwezigheid 

van een collega altijd voor onrust zorgt. 

Daarom even de volgende informatie.  

Gerda is heel langzaam weer wat aan het 

opbouwen en daar zijn we heel blij mee.  

Het zal overigens nog de nodige tijd kosten 

voordat zij weer volledig aan de slag gaat.  

Daarnaast zijn vanaf 1 april zowel Berja als 

Britt gestart.  

Zij vullen het team goed aan en we zijn erg blij  

met hun komst.  

 

SOP (Schoolondersteuningsprofiel) 

stappenplan schooljaar 2021-2022: 

Alle scholen van het SWV wordt gevraagd om 

in oktober en november 2021 het SOP via 

ParnasSys, koppeling met mijn schoolplan, in 

te gaan vullen. De kwaliteitszorgmedewerkers 

van de besturen maken hiervoor nog een 

korte handleiding, die uiterlijk eind september 

naar de scholen zal worden gestuurd. Na 

invulling van de SOP, zal dit door de school 

besproken moeten worden in een MR-

vergadering eind november of december, 

graag in te plannen door de school. Vraag is 

om uiterlijk de eerste week van januari 2022 

het vastgestelde SOP naar het SWV te mailen, 

daarvoor komt op een later tijdstip nog een 

uitleg. 

Vooraankondiging Kick-off met 
leerplicht en onderwijs over 
leerlingen in zorg(LIZ): 
Steeds meer leerlingen hebben een onderwijs 

en jeugdhulp arrangement. Vaak is dit buiten 

schooltijd, maar soms ook onder schooltijd. Er 

zijn ook leerlingen die onder de variawet 

vallen en gedeeltelijk naar school en 

gedeeltelijk naar jeugdhulp gaan. Een hele 

kleine groep staat op een school ingeschreven 

en wordt voor het grootste deel in de 

jeugdhulp opgevangen. Doel is bij alle 

leerlingen weer opbouw in onderwijs, tijdens 

en na de behandeling, bijv. vanuit een 

zorgboerderij. 

Samen met leerplicht en jeugdhulp willen we 

graag gezamenlijk vanuit de praktijk een 

goede werkwijze ontwikkelen. Op 12 oktober 

zal er van 15.30 tot 17.00 uur een kick-off 

plaats vinden voor geïnteresseerde 

betrokken uit onderwijs, jeugdhulp en 

leerplicht. Graag reserveren, later volgt meer 

informatie. 

Start netwerk “leesproblemen, 
laaggeletterdheid en dyslexie” 
De pilot BOUW! is afgerond en gaat een stukje 

voortgang vinden in het netwerk 

“leesproblemen, laaggeletterdheid en 

dyslexie”. 

De bevindingen vanuit de pilot en de 

bijbehorende monitoring gaan we meenemen 

in het netwerk. 

Dit netwerk is bedoeld voor IB-ers en/of 

leescoördinatoren van alle scholen van het 

SWV Apeldoorn PO. 

De data van het netwerk voor komend 

schooljaar zijn:  

9 november 2021: 15.30-17.00 uur 

24 maart 2022: 15.30-17.00 uur 

Graag deze data alvast vastleggen in de 

agenda! 

STARgroep  
Op dit moment draait de derde STARgroep op 

volle toeren. Deze groep loopt tot de 

herfstvakantie van het komende schooljaar. 

Begin november start dan alweer de vierde 

groep. Denken jullie alvast mee voor welke 

leerlingen uit je klas of je school dit 

arrangement helpend kan zijn? In september 

stemmen de GWSers eventuele aanmelding 

(in Kindkans) af met de intern begeleiders van 

hun scholen zodat er voldoende tijd en ruimte 

is voor het doorlopen van de 

intakeprocedure.   

De planning voor de 5e ,6e en 7e groep staat 

tot en met schooljaar 2022-2023. Anna 

Paulien van Dijk is vanaf komend schooljaar 

jullie contactpersoon, verder blijft alles bij 

hetzelfde. Voor meer informatie over de 

STARgroep kun je terecht bij de formulieren 

op de website van het SWV, en nu ook op een 
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eigen website: 

www.stargroepswvapeldoornpo.nl! 

OZOverbindzorg 
Zes scholen in Apeldoorn starten met 

OZOverbindzorg. Dit is een 

communicatieplatform die ouders en 

kinderen/jongeren de mogelijkheid geeft om 

digitaal te communiceren met school en 

andere hulpverleners. Voor meer informatie 

verwijzen we je naar de bijlage: Jeugd 

nieuwsbrief SW 

Vakantiegroet Kentalis 
Namens alle medewerkers van Kentalis 

onderwijs en zorg in Apeldoorn willen we jullie 

danken voor de samenwerking die soms stevig 

werd gedwarsboomd door corona en de 

maatregelen, maar die ons niet hebben 

gehinderd in de samenwerking. Het was 

natuurlijk voor iedereen een beetje zoeken, 

maar samen hebben we het afgelopen  

schooljaar daar wel passende antwoorden 

voor gevonden.  

We kijken er dan ook naar uit om na de 

zomervakantie samen met onze 

samenwerkingspartners weer met plezier op 

weg te gaan en de verdieping op te zoeken. 

Maar eerst voor straks een fijne en 

welverdiende zomervakantie gewenst! 

Hartelijke groeten, 

Gerda Gorter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: na een hectisch schooljaar vanwege corona, willen we iedereen een fijne, welverdiende en 

ontspannen zomervakantie toewensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van Passend Onderwijs Apeldoorn PO, Kentalis, CJG, Stimenz, de gemeente 

Apeldoorn en het SMW, 

  

Anja Baars, directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 
 

http://www.stargroepswvapeldoornpo.nl/

