Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2 – Schooljaar 2016-2017

Belangrijke data SPOW

Jaargang 2

IB Netwerkdagen
Van 9.00 tot 13.00 uur (met lunch),
In ’t Centrum in De Lier
18 mei 2017

Voorwoord
Beste collega’s,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Inmiddels is
2017 al weer een eind op streek. We kijken terug op een directie/
IB beleidsdag, die helaas niet is verlopen zoals wij verwacht
hadden. Dit betreuren wij ten zeerste, zeker omdat we weten hoe
druk iedereen het heeft. We hebben de vele feedback van u ter
harte genomen en meegenomen in de voorbereidingen voor de IB
netwerk ochtend die snel volgde op de directie/IB beleidsdag.
Gelukkig is dit een hele goede ochtend geworden, waarop wij
lovende feedback ontvingen.
Het SPOW is voor het eerst voor de geschillencommissie gedaagd
naar aanleiding van een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring. Dit
heeft geleid tot aanpassingen in onze procedure voor het afgeven
van toelaatbaarheidsverklaringen, waarover verderop in deze
nieuwsbrief meer.
Ieder nadeel heeft echter zijn voordeel…. De verzwaarde
procedure betekent extra manuren en hierdoor kan Lena Klein
Hofmeijer 2 dagen per week bij het SPOW blijven werken. Lena
verving Lysanne van de Velde gedurende haar zwangerschapsverlof. Inmiddels is Lysanne weer terug van haar verlof. Zij heeft
vol enthousiasme haar taken hervat.
Uitbreiding van het team betekent ook dat er een herverdeling van
de scholen heeft plaatsgevonden. Verderop vindt u de nieuwe
verdeling. We hebben geprobeerd zo min mogelijk te wisselen. De
scholen die een andere ondersteuningsadviseur krijgen zijn hiervan
inmiddels mondeling op de hoogte gebracht.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne krokusvakantie toe!
Angele Jehee
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Perspectief op school (POS)
Bijna alle scholen hebben de kwantitatieve vragenlijst van POS inmiddels ingevuld en hierop feedback ontvangen
vanuit POS. Vanaf 24 januari is iedereen ook begonnen met de open vragen. De ondersteuningsadviseurs
plannen in deze periode de verdiepende gesprekken met hun scholen en een aantal gesprekken heeft reeds
plaatsgevonden. We zijn dus goed op weg en hopen het proces voor de meivakantie te kunnen afronden.

Onderwijs Transparant (OT)


Willen jullie de hulpvraag in OT knippen en plakken vanuit het Groeidocument. Zo voorkomen we
verwarring en hebben we overal dezelfde informatie. Gebleken is dat soms cruciale informatie in het GD
ontbreekt en de adviseur dit niet altijd oppikt uit de hulpvraag in OT. Het GD is leidend en moet
compleet zijn.



Wanneer een BOSK wordt aangevraagd kan bij het tabblad ‘uitvoering’ de uitvoerder worden ingevuld.
Kies hiervoor altijd ‘een bovenschoolse voorziening’. Wanneer dit gekozen is verschijnen in het
volgende rol menu de namen van de voorzieningen. In het geval van een HIA worden dezelfde stappen
genomen, dan wordt voor SPOW gekozen. Onderstaand vindt u de te kiezen bovenschoolse
voorzieningen.



De Strandwacht en Maurice Maeterlickschool kunnen nu ook als ontvangende school worden gekozen
bij de dossieroverdracht. Wanneer een leerling naar één van beide scholen gaat kan het dossier in OT
naar deze scholen worden verstuurd.



Vanaf nu is er een handleiding beschikbaar voor de overdracht van een dossier in OT. Wanneer een
leerling naar een andere school gaat kan het dossier in OT worden gesloten en gestuurd naar de
nieuwe school. De handleiding treft u aan als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Cursus ‘autisme-expert’
Begin deze maand hebben wij gemeld dat er nog plekken vrij
waren voor de vierde cursusronde ‘autisme-expert’ door Cissy
Canninga. Inmiddels zijn alle plekken gevuld.
Wij wensen de cursisten veel succes toe.

Nieuwe procedure afgifte
toelaatbaarheidsverklaringen
Het SPOW is door de geschillencommissie
geattendeerd op het feit dat zij de inzet
van de eerste en tweede deskundige niet
conform de wetgeving geregeld heeft. Tot
voorkort was de eerste deskundige
inhoudelijk verantwoordelijk en toetste de
tweede deskundige het proces en niet de
inhoud. Dit is volgens de
geschillencommissie niet juist. Zowel de
eerste als de tweede deskundige moeten
de inhoud en het proces toetsen en hier
schriftelijk een deskundigenadvies over
uitbrengen. Dit advies wordt toegevoegd
aan de (originele) toelaatbaarheidsverklaring.
Het SPOW heeft de procedure aangepast.
Dit kan in de praktijk betekenen dat de
tweede deskundige contact met de school
opneemt over het groeidocument of met
overige vragen.

Gedragsgroep
Binnen de extra ondersteuning biedt het SPOW de
mogelijkheid van de gedragsgroep aan.
De gedragsgroep is met name bestemd voor leerlingen
van vijf tot dertien jaar met gedrags- en/of
werkhoudingsproblemen. De leerlingen blijven op de
eigen basisschool ingeschreven en gaan twee dagen per
week (donderdag en vrijdag) naar de gedragsgroep waar,
na een uitgebreide observatieperiode, intensief gewerkt
wordt aan vooraf gestelde doelen op het gebied van
gedrag en/of werkhouding.
De overige drie dagen volgen de leerlingen onderwijs op
de eigen school. Wekelijks vindt overdracht plaats van de
vorderingen op de gestelde doelen tussen basisschool en
de gedragsgroep. Een plaatsing in de gedragsgroep
betreft een periode van enkele maanden met een
maximum van 6 maanden. Het uiteindelijke doel is om
de leerling weer volledig terug te laten gaan naar zijn of
haar eigen basisschool.
De gedragsgroep heeft op dit moment nog ruimte voor
nieuwe leerlingen.
Voor meer informatie zie: http://spow.nl/wpcontent/uploads/2017/02/Gedragsgroep.pdf

Thuiszitters
Het SPOW moet elk kwartaal de thuiszitters doorgeven aan de inspectie van het
onderwijs. Wij krijgen hiervoor een opgave van de gemeentes, maar deze opgave
is niet altijd compleet. Meestal weten wij wie de thuiszitters zijn, omdat we reeds
bij de casus betrokken zijn. Toch willen we jullie met klem verzoeken het SPOW
op de hoogte te brengen wanneer een leerling komt thuis te zitten, zeker als we
om welke reden dan ook niet betrokken zijn bij de casus.
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Notitie “Plaatsingsbeleid bij impasses in de besluitvorming omtrent het
realiseren van passend onderwijs”
In het overleg van het Algemeen Bestuur van 31 januari jl. is een nieuwe notitie plaatsingsbeleid bij impasses in
de besluitvorming omtrent het realiseren van passend onderwijs vastgesteld. Deze procedure beschrijft hoe
omgegaan moet worden met leerlingen die op geen enkele school aangenomen worden. Voor meer informatie
verwijzen wij u graag naar:
http://spow.nl/wp-content/uploads/2016/07/Addendum-Ondersteuningsplan-2016-2019.pdf

Zorgplicht bij verhuizing
Het SPOW wordt regelmatig benaderd door ouders die verhuizen naar het Westland en hun kind niet kunnen
aanmelden bij een school om diverse redenen. Het SPOW adviseert deze ouders hun kind per aangetekende
brief aan te melden bij de school van hun keuze, ook al heeft deze school telefonisch aangegeven het kind niet
te kunnen plaatsen. Bij een schriftelijke aanmelding heeft de school zorgplicht. Voor de duidelijkheid, dit
betekent niet dat de school de leerling ook moet plaatsen. De school moet echter wel op zoek gaan naar een
passende plek voor de leerling. Zij kunnen hiervoor het SPOW benaderen ter ondersteuning. Eventueel treedt
bovenstaand protocol in werking. Op deze manier voorkomen we dat ouders “met hun kind moeten leuren”.
Voor meer informatie zie:
https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/passende-plek-zorgplicht-aanmelding-en-toelating-vanleerlingen/#verhuizing

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Jeannette van Borren (projectleider Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, GGZ Haaglanden) heeft
afgelopen IB-netwerkdag de workshop meldcode/kindermishandeling verzorgd. Zij heeft een aantal gratis
licenties voor online trainingen over de meldcode voor dit schooljaar (normaal 25 euro per stuk). Voor meer
informatie hierover verwijzen wij u naar www.augeo.nl/ggdhaaglanden.

Evaluatie werkwijze SPOW

IB Netwerk 18 mei 2017

Na de zomervakantie zullen wij onze nieuwe
werkwijze evalueren met de scholen. De
ondersteuningsadviseur zal hiervoor een
afspraak maken met de directeur van de
school, de intern begeleider en Angele Jehee.

De eerstvolgende netwerkdag zal in het teken
staan van de competentie ‘de innovatieve
beleidsondersteuner’. Wij hebben hiervoor
gastspreker Frank den Oetelaar uitgenodigd. Meer
informatie over deze gastspreker kunt u vinden op
http://www.21stcenturyskills.nl/inspiratie/.
Meer informatie over deze ochtend volgt nog!

Contactgegevens SPOW
Telefoonnummers ondersteuningsadviseurs
Wij verzoeken u deze nummers niet te communiceren
met ouders.







Alice van der Veen
Jeroen de Jong
Lena Klein Hofmeijer
Lysanne van de Velde
Marin Donatz:
Mathilde de Reede:

06-14 234 586
06-14 234 595
06-14 234 747 gewijzigd!
06-14 234 627
06-29 530 800 gewijzigd!
06-14 234 604

Mailadressen









Angele Jehee:
Alice van der Veen:
Jeroen de Jong:
Lysanne van de Velde:
Lena Klein Hofmeijer:
Lianne de Kruijk:
Marin Donatz:
Mathilde de Reede:

a.jehee@spow.nl
a.vanderveen@spow.nl
j.dejong@spow.nl
l.vandevelde@spow.nl
l.kleinhofmeijer@spow.nl
l.dekruijk@spow.nl
m.donatz@spow.nl
m.dereede@spow.nl

Steunpunt Hoogbegaafdheid


Paula v.d. Akker

steunpunthb@spow.nl

Contactgegevens secretariaat
Telefoonnummer
Mailadres
Postadres
Bezoekadres
Website

0174-642090
secretariaat@spow.nl
Postbus 25, 2670 AA Naaldwijk
De Savornin Lohmanstraat 1, 2672 BB Naaldwijk
www.spow.nl

Contactgegevens Sterk Op School
Christine Perrenet (SPOW) en Maaike van de Kamp (SKT)
Mailadres
info@sterkopschool.nl
Website
www.sterkopschool.nl
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Overzicht Ondersteuningsadviseurs vanaf 1 maart 2017

Jeroen
Bernadette
Daltonschool Poeldijk
Daltonschool Honselersdijk
Daltonschool Naaldwijk
Maria
PWA ‘s-Gravenzande
Pius X
Verburch-hof
Willemschool
Zeester

Jeroen & Marin
Diamant
Strandwacht
Herman Broerenschool

Alice
Aloysiusschool
G. Bomans
Hoeksteen
Jozef H. v. Holland
Kennedy
Montessorischool Monster
Nieuwe Weg
Regenboog
Startblok

Mathilde
Andreashof
Driekleur
Groene Oase
Jozef Wateringen
Kameleon
Kyckert
Prins Maurits
Schutse

Lena
Aventurijn
Joannes
Koningin Juliana
Montessorischool Naaldwijk
Pieter v.d. Plas
PWA de Lier
Rijckevorsel
Wegwijzer

Lysanne
Achtsprong
Blinkerd
Driemaster
Kompas
Ouverture
Rehoboth
Vlieten
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