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Data oktober en november 2020
Maand oktober

Schoolgesprekken (via Teams) basisonderwijs volgens rooster

4 november 2020

De lezing van Corry Wolters: ‘Meer dan Slim’ gaat vanwege persoonlijke
omstandigheden niet door

17 november 2020

IB wijknetwerkbijeenkomst wijken Zuid-Oost en Zuid-West met Veilig thuis
via Teams: 15.45 – 17.00

17 november 2020

De studiemiddag met intern begeleiders en directeuren van 13.00 tot 17.00
gaat niet door

18 november 2020

Lezing ‘Tos in het kwadraat’ door Bernadette Sanders, de lezing gaat via live
streaming
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Personeel
Pensionering
Bart Smits, GWSer in het MDO, gaat op 1
december 2020 met pensioen. Bart heeft heel
lang bij het bestuur van de Veluwse
onderwijsgroep op SBO de Vorm gewerkt en
binnen WSNS voor het PCL platform. De
laatste 6 jaren werkt Bart voor het SWV
Passend Onderwijs en een deel voor
werkgroep inzet lichte middelen van de VOG.
Bart heeft met zijn enorme kennis en ervaring
een belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet
en ontwikkeling van het MDO van het SWV.
Bart kan enorm goed luisteren en vragen
stellen die er toe doen. Hij heeft een
helicopterview en denkt actief mee in de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs en
van het SWV.

We zijn heel blij Natasja en Hester weer in ons
midden te hebben. We wensen hen alle goeds
toe en weer veel werkplezier in de opbouw
van hun werkzaamheden.

Mededelingen
BOUW!
De 3e ronde van BOUW! gaat starten na de
herfstvakantie. Aan deze 3e ronde nemen 12
scholen deel. De scholen die zich hier voor
hebben opgegeven worden hiervoor
uitgenodigd via Leonie Poortman.

Bart heel hartelijk dank voor je inzet en
bijdrage aan de ontwikkeling van het MDO in
het SWV. We wensen je als team alle goeds
toe voor de toekomst.

Alle scholen die hebben deelgenomen aan de
pilot BOUW! in ronde 1 en 2 gaan samen
verder in een netwerk rondom
“leesproblemen/laaggeletterdheid en
dyslexie” dat begeleid zal gaan worden vanuit
het SWV. Deze scholen worden hiervoor
uitgenodigd door Leonie Poortman. De
scholen uit de 3e ronde BOUW! gaan hier op
termijn, na de implementatie van BOUW!, ook
bij aanhaken.

Als SWV hebben we na een
sollicitatieprocedure unaniem gekozen voor
Sandra Knol als opvolger van Bart vanaf 1
december 2020. Sandra is momenteel
werkzaam in de jeugdhulp.

Wanneer het Netwerk
“Leesproblemen/laaggeletterdheid en
dyslexie” vorm heeft gekregen zullen we ook
de andere SWV scholen uitnodigen om hier
aan te gaan deelnemen.

Vanuit ziekte naar werk:
Natasja Jager heeft haar medische
behandelingen grotendeels achter de rug. Het
gaat goed met haar. Natasja is sinds begin
oktober begonnen aan
re-integratiewerkzaamheden.

Inzet preventief SMW
Dit schooljaar zijn we gestart met de inzet van
preventief SMW op de OAB scholen. Dit houdt
in dat de zgn. OAB scholen binnen het SWV
allen 3 extra uren SMW hebben gekregen. Dit
wordt wekelijks structureel ingezet in de
school voor ouders, team en leerlingen. We
hebben hiervoor een gezamenlijke start
gemaakt op 3 september. De scholen hebben
in overleg met de schoolmaatschappelijk
werker en de gedragswetenschapper op de
school een plan gemaakt hoe ze dit gaan
inzetten, passend bij de eigen school.

Hester Verberne is na de zomervakantie een
morgen per week op re-integratiebasis aan
het werk als ondersteunende GWSer. Haar
zoontje zit in het tweede jaar van
behandelingen en dit verloopt volgens plan.
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Corona
Door de aanscherping van de maatregelen
rondom de bestrijding van het coronavirus,
wordt er aangepast gewerkt door de
medewerkers van het SWV. Activiteiten op de
scholen zoals observaties en gesprekken of
ondersteuning van leerlingen gaan gewoon
door. Gesprekken met leerkrachten, ibers en
ouders vinden plaats via Teams of wanneer
noodzakelijk live op school. Gesprekken op
het SWV voor casuïstiek of een TLV aanvraag
vinden (wanneer noodzakelijk) live op het
kantoor van het SWV plaats en als dit kan met
een interne bespreking, telefonisch of via
Teams.

Themasessies Tools en tijd voor het
goede gesprek
De besturen hebben in mei 2020 de financiële
middelen ontvangen voor formatie per school
om kindgesprekken te voeren. Ieder bestuur
bepaalt zelf met de scholen door wie en hoe
deze eenmalige formatie wordt ingezet.
De werkgroep tools is druk bezig met de
voorbereiding van de themasessie 1 en de
workshops kindgesprekken voeren met het
jonge kind, het begaafde kind en
meertaligheid.
Themasessie 1 komt in november 2020
digitaal beschikbaar voor alle scholen. Iedere
school kan zelf bepalen wanneer er met het
team in een teamvergadering naar de digitale
versie wordt gekeken. Er zitten
werkopdrachten in en er wordt een interactief

magazine/website met ervaringen vanuit de
proeftuintjes beschikbaar gesteld. Meer
informatie volgt. Themasessie 2 met de
verdieping komt in de tweede helft van het
schooljaar beschikbaar voor de scholen. Er is
veel ingeschreven door onderwijspersoneel en
schoolteams voor de workshops. Er wordt nu
hard gewerkt aan de inhoud. In de periode
januari t/m juni 2021 zullen de workshops
plaats vinden en wordt iedereen die zich heeft
opgegeven uitgenodigd. Er wordt nu
onderzocht of dit digitaal plaats kan vinden.

Themasessie executieve functies
Deze themasessie heeft op 30 september met
succes plaats gevonden door de GWSers
Sanne Adams en Sabine Lans van het SWV. Er
is veel belangstelling voor deze themasessie
zowel van individuele onderwijsmedewerkers
als van schoolteams. Daarom is besloten deze
themasessie ook op te nemen, deze zal
beschikbaar komen in de tweede helft van dit
schooljaar.

Lezingen
Er is besloten om de lezingen alleen nog via
een streaming te laten plaats vinden. Dat
betekent dat deelnemers zich opgeven via de
website en een bericht krijgen met daarin een
link naar de streaming. De streaming staat
alleen open tijdens de lezing. De lezing is het
eigendom van degene die de lezing geeft, met
bijbehorende rechten. Dat betekent dat een
deelnemer geen opnames mag maken of
verspreiden en dat de lezing direct na afloop
afgesloten wordt.

3

Nieuws van Kentalis
Ambulante Dienstverlening
Het vaste team van ambulant begeleiders en
ondersteuner van Kentalis in Apeldoorn heeft
weer een frisse start gemaakt na de
zomervakantie.
De lockdown periode en de periode tot de
zomervakantie hebben een groot beroep
gedaan op het versterken van de ICTvaardigheden in het online werken met elkaar
en met de leerlingen/scholen, op de
creativiteit en flexibiliteit van de collega’s. De
impact van deze periode voor privé situaties
en werk was groot op het team. Dit zal vast
herkenbaar zijn voor iedereen in
onderwijsland.
Het team van de Ambulante Dienstverlening,
bestaande uit 75 collega’s, heeft met elkaar
een online Teamdag (begin september ’20)
gehouden over het onderwerp Corona. Wat
heeft het met je gedaan, wat was de impact
op het werk, wat hebben we geleerd en wat
kunnen we nog beter doen met elkaar?
Hieruit zijn acties geformuleerd waarmee we
als gehele team mee aan de slag gaan. We
hebben onder andere in de periode van maart
’20- tot de zomervakantie ontdekt dat we
intensiever contact hebben gehad met de
ouders/verzorgers en willen dit graag
verstevigen en doorzetten. Tevens is er
behoefte aan inspirerende contacten en is er
aandacht nodig voor het onderwerp ruimte
innemen en waarde toekennen aan je rol en
plek als ambulant begeleider in een loc down
periode. Mooie onderwerpen om samen mee
aan de slag te gaan, omdat we voorlopig nog
wel even geconfronteerd blijven met de
impact van Corona in ons werk- en privéleven.

Dr. Bosschool, afdeling Apeldoorn
Na de zomervakantie is de dr. Bosschool,
afdeling Apeldoorn, gestart met een groep 4
voor kinderen met een TOS
onderwijsbehoefte.
De dr. Bosschool, afdeling Apeldoorn, zit als
een School-In-School (SIS) inpandig in het
gebouw van de Regenboog-Osseveld aan de
Keerkring in Apeldoorn. Op diverse
onderwijsinhoudelijke en organisatorische
onderwerpen wordt samengewerkt met de
Regenboog-Osseveld. Na 2 schooljaren maken
we in de herfst ‘20 de balans met elkaar op
(Bosschool-Regenboog-Osseveld) waarbij
ouders-leerkrachten en ambulant begeleiders
van Kentalis bij betrokken zijn. We zullen over
de (door)ontwikkeling van de SIS regelmatig
verslag doen in deze nieuwsbrief.

Nieuws van de OPR
Verkiezingsuitslag OPR verkiezing
Voor het nieuwe schooljaar waren we als OPR
op zoek naar nieuwe leden voor de
personeelsgeleding. Dit keer waren er twee
kandidaten en mochten we verkiezingen
organiseren. De afgelopen jaren was dit
meestal niet nodig, omdat er net genoeg
aanmeldingen waren. Voor de verkiezingen
zijn de MR’en van alle scholen benaderd. Van
de ruim 50 gemailde MR’en hebben er 17
gereageerd en hun stem uitgebracht, wij
willen hen hartelijk danken voor hun
betrokkenheid en inzet!
Marjolein Baars heeft de verkiezing
gewonnen, we zijn blij dat de OPR met een
(bijna) volledige bezetting kan starten!

Wij wensen iedereen voor dit schooljaar veel
werkplezier toe en blijf gezond!
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Leden OPR 2020-2021
Arco van Emous, voorzitter
Arien van Kempen, secretaris
Sylvia Dakkus
Anoniem lid
Annelies Rijns
Annet Klaver
Arjen Rijkeboer
Madelon Pisters
Annet Peters
Evelyne Grijt

Marjolein Baars
Vacature personeelsgeleding SBO

Contactgegevens MR’en voor de
OPR
Met het organiseren van de verkiezingen
kwamen we erachter dat sommige MR’en een
ander emailadres hebben gekregen. Wil je
geen informatie missen van de OPR? Geef het
mailadres van je MR dan door via:
opr@swvapeldoornpo.nl

OPR vacature
Wij zijn op zoek naar jou!
•

Ben jij die enthousiaste collega, die werkt op De Prinsenhof, De Vorm of De
Boemerang?

•

Wil jij graag meepraten over het ondersteuningsplan, de uitkomsten van de enquête
Passend Onderwijs en andere zaken rondom het Passend Onderwijs?

•

Vindt jij het belangrijk dat de signalen vanuit het SBO besproken kunnen worden
binnen de OPR?

•

Heb je ruimte in je agenda voor ongeveer 5 interessante, inspirerende en zinvolle
vergaderingen?

Dan gaan we graag met jou in gesprek over een plaats binnen de OPR. Als personeelslid krijg je
een compensatie die gelijk staat aan de compensatie voor een MR lid.
Wil je meer weten? Neem contact met ons op via: opr@swvapeldoornpo.nl

Tot slot
De coronacrisis vraagt veel van ons
allemaal. Het open blijven van de scholen
en het verzorgen van onderwijs zal in de
wintermaanden extra veel flexibiliteit
vragen. We wensen iedereen veel succes
en vooral gezondheid toe.
Namens het team van Passend Onderwijs
Apeldoorn PO
Anja Baars, directeur-bestuurder.
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