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Voorwoord
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Wat is het schooljaar
weer voorbij gevlogen. Er is ook weer veel gebeurd. We noemen
het nog maar eens: implementatie nieuwe werkwijze SPOW,
implementatie OT, implementatie groeidocument, invullen van het
SOP, en al die andere dingen die ik al weer bijna vergeten ben.
Namens het team van SPOW wil ik jullie allemaal bedanken voor
de fijne samenwerking dit jaar, het geduld (als OT of POS weer niet
helemaal goed werkte) maar bovenal voor jullie tomeloze inzet
voor alle Westlandse leerlingen.
Ik wens jullie een hele fijne zomervakantie toe met heel veel zon.
Geniet van de welverdiende rust!

Belangrijke data SPOW
Netwerkdagen directie/IB
Van 9.00 tot 13.00 uur (met lunch),
In ’t Centrum in De Lier
Donderdag
23 november 2017
Donderdag
15 maart 2018
Dinsdag
29 mei 2018
HB Netwerkbijeenkomsten
Na inschrijving, zie informatie in deze
nieuwsbrief
Van 13.30 tot 15.30 uur
Bij EWM Monster
Woensdag
13 september 2017
Woensdag
1 november 2017
Woensdag
29 november 2017

Angele Jehee

In deze nieuwsbrief


IB netwerkdagen en Directie/IB beleidsdag
Het komend schooljaar zullen we geen directie/IB beleidsdag
organiseren. In plaats daarvan worden de (adjunct-) directeuren
volgend jaar op verzoek van de intern begeleiders uitgenodigd
voor drie directie/ IB netwerkdagen. De data zijn al
gecommuniceerd. Helaas waren wij genoodzaakt de netwerkdag
van 3 november 2017 te verschuiven naar 23 november 2017. Wil
je dit in je agenda aanpassen?
Op dit moment worden de IB netwerkdagen mede georganiseerd
door enkele intern begeleiders en het team van het SPOW. Om het
programma ook goed te laten aansluiten bij de behoeften van de
(adjunct-) directeuren zijn we op zoek naar (adjunct-) directeuren
die mee willen denken over de inhoud van de dagen. Heb je
interesse, meld je dan aan bij het secretariaat van SPOW via
secretariaat@spow.nl.










IB netwerkdagen en
directie/IB beleidsdag
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Instemmingsrecht ouders
Verhuisbericht
Rondleiding ouders bij
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Verhuisbericht
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Pagina 2

IB assessment
Inmiddels hebben 3 groepen deelgenomen aan het IB assessment. Er bereiken ons goede berichten. De
deelnemers zijn bijzonder tevreden. Aan het einde van het traject wordt de deelnemers gevraagd te evalueren.
Hieronder tref je een samenvatting van de tussenevaluatie aan. We hopen dat de intern begeleiders die het
komende jaar het assessment nog gaan doen net zo enthousiast zullen zijn.
Onderdeel
Algemeen: Hoe kijk je terug op deze dag? Hoe waardevol?
Kennis en vaardigheden trainers en trainingsacteurs
Management Drives
Praktijksimulaties
Wat wordt het meest gewaardeerd?

Management Drives wordt door bijna alle kandidaten als hoogst
gewaardeerd.

Goede sfeer: Veiligheid en vertrouwen.

Totale traject: kans om intensief aan eigen ontwikkeling te
werken.

Alles wat plaatsvond kun je koppelen aan de praktijk.

Gemiddelde waardering
8,1
8,3
8,6
8,2

VANUIT NIEUWSBRIEF TIB (Tijdschrift Intern Begeleiders)

Instemmingsrecht ouders definitief
Ouders krijgen vanaf volgend schooljaar dan toch inspraak in het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief
(opp). Ook de Eerste Kamer heeft in februari ingestemd met het uit 2013 stammende wetsvoorstel om het
instemmingsrecht van ouders te versterken. Het handelingsdeel van het opp – overigens alleen verplicht bij
extra ondersteuning – benoemt welke ondersteuning de school wil organiseren voor leerlingen met een
zorgbehoefte om het gewenste perspectief te bereiken.
Momenteel voeren scholen hier nog het zogeheten op overeenstemming gericht overleg (oogo) over met
ouders. In de nieuwe situatie zal instemming van ouders een vereiste zijn. De Raad van State en de
sectororganisaties van het primair en voortgezet onderwijs hebben de invoering van dit wetsvoorstel altijd
ontraden. Zij vrezen nu voor meer bureaucratie en een verharding en juridisering van de relatie tussen ouders
en scholen. Voor het overige deel van het opp, de verwachte uitstroombestemming en de onderbouwing
hiervan, blijft de school het overeenstemming gericht overleg met ouders voeren. Op deze onderdelen is
namelijk géén instemming van de ouders nodig.
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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
06-14 234 627
06-29 530 800
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

Rondleidingen ouders bij
overgang naar S(B)O
Er zijn met De Diamant, De Strandwacht
en De Herman Broerenschool afspraken
gemaakt over de handelswijze ten
opzichte van ouders bij overgang naar
het S(B)O.
Het S(B)O geeft alleen rondleidingen aan
ouders, als deze langskomen op advies
van een ondersteuningsadviseur van
SPOW. Als dat niet het geval is, dan
worden ouders terugverwezen naar de
school van herkomst. Komen ze van
buiten onze regio, dan zullen ze
doorverwezen worden naar het SPOW.
Op deze manier hopen we te voorkomen
dat bij ouders al bepaalde verwachtingen
worden gewekt, die het proces van de
basisschool verstoren.



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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HB netwerkbijeenkomsten Westland
‘ Van curatieve naar preventieve zorg voor (hoog)begaafde kinderen in Westland’
Doel: In drie bijeenkomsten van 2 uur:
• Stimulerend signaleren.
• Verkennen van een passend aanbod door passende didactiek en passende pedagogie bij
(hoog)begaafde leerlingen.
• Vertalen van (nieuwe) kennis naar de eigen praktijken.
• Delen van kennis en vaardigheden om in je eigen school een voortrekkersrol te kunnen spelen.
Data: Woensdagmiddag

13 september 2017 13.30 tot 15.30 uur

Woensdagmiddag

1 november 2017

13.30 tot 15. 30 uur

Woensdagmiddag

29 november 2017

13.30 tot 15.30 uur

Plaats:

Eerste Westlandse Montessorischool Monster
Madeweg 34a
2681 PM Monster 0174280821
steunpunthb@spow.nl

Deelnemers:

Belangstellende collega’s uit het Westland, bij voorkeur met 2 mensen per school, met een
maximum van 16 deelnemers.

Onderwerpen:
• Signaleren van (hoog)begaafdheid
• Verkennen van kenmerken van (hoog) begaafdheid met het vooroordelenspel (APS)
• Verkennen van modellen (cognitieve ontwikkeling en identiteitsontwikkeling)
• Duiden van onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde kinderen
• Het vergroten van kennis en vaardigheden om te kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften van
(hoog)begaafde kinderen
• Begeleidingsbehoeften van leerkrachten
• Oplossingsgericht kijken, denken en handelen
• zelfbeeld van (hoog)begaafden
• Het kunnen begeleiden van de ontwikkeling van een reëel en positief zelfbeeld.
• Faalangst en perfectionisme
• Signaleren van onderpresteren
• Gesprekken met kinderen en ouders
Tools zijn o.a:
•
•

Taxonomie van BLOOM
Vooroordelenspel

•
•
•
•
•

EQ en IQ in balans
Tasc (thinking actively in a social context)
D.H.H. (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafden)
Denksleutels, manieren om creatief te denken
Oplossingsgerichte gesprekken

Aanmelden:
Voor 1 september 2017, via steunpunthb@spow.nl
Kosten: 30 euro per persoon voor onder andere materialen die tijdens de bijeenkomsten worden uitgereikt. Te
voldoen voor aanvang van de eerste bijeenkomst op banknummer
NL 77 INGB 0000599064, t.n.v. Vereniging voor Montessorionderwijs Westland, onder vermelding van
netwerkbijeenkomst HB en naam.
De bijeenkomsten worden verzorgd door
Paula van den Akker (coördinator steunpunt HB, leerkracht EWMM)
Maaike Kramer, directeur EWMM

Verhuisbericht
De medewerkers van SPOW zijn steeds vaker op de
scholen en steeds minder op kantoor. Het SPOW heeft
dus minder kantoorruimte nodig. Dit betekent dat we
op ons huidige adres intern zijn verhuisd en minder
ruimte tot onze beschikking hebben. Voor wie weleens
bij ons geweest is; vanaf volgend schooljaar zijn we te
vinden in het achterste lokaal van onze “oude vleugel”
en de naastgelegen werkkamer. De oude ingang kan
dan niet meer gebruikt worden omdat in onze oude
ruimtes een kinderopvang gehuisvest zal worden. Kom
je ons gezellig bezoeken, neem dan de hoofdingang van
de school. Daar bevindt zich ook onze deurbel. Ons
adres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.
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Overzicht Ondersteuningsadviseurs
vanaf 1 augustus 2017

Jeroen
Bernadette
Daltonschool Honselersdijk
Maria
PWA ‘s-Gravenzande
Rijckevorsel
Verburch-hof
Willemschool
Zeester

Jeroen & Marin
Diamant
Strandwacht
Herman Broerenschool

Alice
Aloysiusschool
G. Bomans
Hoeksteen
Jozef H. v. Holland
Kennedy
EWM Monster
Regenboog
Startblok
Wegwijzer

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

Lena
Aventurijn
Daltonschool Naaldwijk
Daltonschool Poeldijk
Joannes
Koningin Juliana
Montessorischool Naaldwijk
Nieuwe Weg
Pius X
PWA de Lier

Lysanne
Achtsprong
Blinkerd
Driemaster
Kompas
Ouverture
Rehoboth
Vlieten
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