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Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 3 – Schooljaar 2015-2016
Jaargang 1

Voor u ligt de 3e nieuwsbrief van dit schooljaar. Terwijl de scholen alweer
langzaam naar de afronding van het schooljaar gaan zijn wij binnen de
Centrale Dienst druk bezig met de reorganisatie.

In het kort

Op 1 juni as. zullen we afscheid nemen van Hellen Persoon en John van der
Sande. Ellen Looijen zal per 1 augustus in dienst treden van het PCPOW en
Annemieke van der Pol zal als orthopedagoog gaan werken bij het
Samenwerkingsverband Drechtsteden.
Vanaf 1 augustus zullen we officieel de naam SPOW gaan voeren in plaats
van Samenwerkingsverband Westland. Hier hoort een nieuw logo bij en een
nieuwe website. Ook de emailadressen zullen veranderen. In een volgende
nieuwsbrief meer.
Als het goed is heeft u inmiddels een overzicht ontvangen van belangrijke
data voor het volgend schooljaar. Hiernaast vindt u het overzicht nogmaals
voor het geval de mail u niet bereikt heeft. Voor nu wens ik u een goede
meivakantie toe en daarna succes met de laatste loodjes!
Angele Jehee

BELANGRIJK
De schoolondersteuners hebben de afgelopen tijd zoveel
aanvragen voor onderzoeken gekregen dat de caseloads vol
zitten. Dit betekent dat er na de meivakantie geen nieuwe
aanvragen voor onderzoek in behandeling genomen zullen
worden!
Inzet S(B)O bij een HIA overleg
Omdat enige onduidelijkheid ontstaan is over de inzet van het S(B)O bij
een HIA overleg de afspraken op een rij:





het SBO/SO zit in principe niet aan tafel tijdens een HIA, de
ondersteuningsadviseurs zijn voldoende toegerust een goede
afweging te maken voor een plaatsing in het S(B)O.
Bij twijfel kan het SBO of SO gevraagd worden aan te sluiten om mee
te denken. De IB-er kan hiertoe in overleg met de
ondersteuningsadviseur besluiten.
Observaties door het S(B)O kunnen alleen ingezet worden nadat
hiertoe in het SOT in overleg met de ondersteuningsadviseur besloten
is. Deze laatste zal hiertoe het initiatief nemen. Het is niet de bedoeling
dat scholen zelf afspraken hierover maken met het S(B)O. Het is
daarnaast niet de bedoeling dat ouders een afspraak maken met het
S(B)O voor een kennismakingsgesprek zonder dat hiertoe in het SOT
besloten is.

Belangrijke data vanuit het SPOW
Onderwijs Transparant (OT)
training:
Tenminste 1 IB-er per school. Er kan
gekozen worden uit de volgende
data: 25 of 30 augustus
van 9 tot 1 met lunch.
Aanmelden via secretariaat@
samenwerkingsverbandwestland.nl
IB Netwerkdagen:
Allen van 9 tot 1 met lunch.
4 oktober 2016
9 februari 2017
18 mei 2017
Directie/IB beleidsdag
24 januari 17 van 9 tot 5.
Het Competentie profiel
Op 14 april is het
competentieprofiel van de Intern
Begeleiders met hen besproken.
De intern begeleiders hebben
aangegeven welke competenties
in hun ogen het meest belangrijk
zijn voor hun werk in ons samenwerkingsverband. Op 10 mei zal
het competentieprofiel besproken
worden in het Algemeen Bestuur.

Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Tijdens de studiedag voor de intern
begeleiders op 14 april jl. is het OPP verder
besproken. De input van de intern
begeleiders was van groot belang. De open aanmerkingen zijn meegenomen in de
voorlopig definitieve versie. Tevens is er
gesproken over de naamgeving van het
document. Vanaf nu hanteren we de naam
Groeidocument. Eind volgend schooljaar
zullen we het format Groeidocument
evalueren.
Voortgang Onderwijs Transparant (OT)
Per 1 augustus 2016 zal OT van start gaan
voor het gehele samenwerkingsverband.
Momenteel draait er een pilot op een aantal
scholen. Vanaf volgend schooljaar moeten
alle leerlingen, voor wie betrokkenheid vanuit
het samenwerkingsverband noodzakelijk is,
via OT worden aangemeld.
Om iedereen kennis te laten maken met de
werkwijze binnen OT zullen op 25 augustus en
30 augustus trainingen plaatsvinden. Deze
trainingen worden gehouden in ’t Centrum in
De Lier van 9:00-13:00 inclusief lunch. Het is
de bedoeling dat tenminste één intern
begeleider van elke school één van deze
trainingsdagen volgt.
Aanmelding vindt plaats via het secretariaat
van het samenwerkingsverband (secretariaat
@samenwerkingsverbandwestland.nl). Geef
hierbij duidelijk de dag van voorkeur aan.
Meerjarenbegroting
Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan de meerjarenbegroting. Deze zal naar
verwachting op 10 mei door het algemeen
bestuur worden vastgesteld. Op dat moment
is dus ook bekend welk bedrag per leerling
beschikbaar wordt gesteld. Het SPOW zal
deze middelen, zoals gebruikelijk, overmaken
aan de besturen. De scholen zullen door hun
besturen worden geïnformeerd over de wijze
waarop de middelen verdeeld gaan
worden.

Werkgroep Perspectief op School.
In 2016 moeten de (meeste) scholen van het
samenwerkingsverband weer een nieuw
schoolondersteuningsprofiel vaststellen.
Het SPOW heeft hiervoor gezocht naar een eenvoudig
en gebruiksvriendelijk instrument waarbij gegevens
gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden. We
willen hiermee een duidelijk beeld krijgen van het
ondersteuningsaanbod op de scholen binnen ons
samenwerkingsverband.
Op advies van de PO raad heeft het
samenwerkingsverband gekeken naar Perspectief op
School (POS). Dit instrument heeft als voordeel dat veel
kengetallen al automatisch gevuld worden door Duo
en de inspectie. Dit scheelt veel werk.
Het bestuur van het SWV heeft geformuleerd aan welke
eisen het nieuwe instrument moet voldoen. Deze eisen
zijn:

Het instrument voldoet aan de ‘wettelijke’ eisen;

Het instrument is makkelijk in te vullen;

Het instrument biedt meerwaarde voor de
kwaliteitsontwikkeling van de eigen school;

Het instrument vervangt de checklist
basisondersteuning;

Het instrument biedt sturingsinformatie voor bestuur,
dorpskern en SWV;

Het instrument is toepasbaar in het SO.
Op dit moment is er een werkgroep geformeerd
bestaande uit enkele directeuren en intern begeleiders
die zullen onderzoeken of Perspectief op School voldoet
aan deze eisen.
AB cluster 3 & 4
In tegenstelling tot eerder berichtgeving zal de
ambulante begeleiding voor Cluster 3 en 4 en de inzet
van het Steunpunt Autisme door het SPOW ingekocht
worden en hiermee zonder inzet van middelen
beschikbaar zijn voor de scholen. Aanvragen hiervoor
kunnen volgend jaar via OT gedaan worden.
Steunpunt Hoogbegaafden
Met ingang van het komend schooljaar beschikt het
SPOW over een steunpunt hoogbegaafden. De
coördinator van het steunpunt is Paula van den Akker
van de Eerste Westlandse Montessori in Monster. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer 0174-280821. Scholen
kunnen dit steunpunt benaderen met vragen over de
inrichting van het onderwijs voor hoogbegaafde
leerlingen. Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet
van het steunpunt. Het steunpunt zal ook volgend jaar
weer trainingen verzorgen. Meer informatie volgt.

Hoe gaat het eruitzien volgend jaar…….
Er bereiken ons regelmatig vragen m.b.t. tot volgend jaar. Onduidelijk is wat de Centrale Dienst nog wel blijft doen en
wat niet meer.
Daarom hieronder nog eens het overzicht:
Huidige situatie

Samenwerkingsverband 2.0 intern

Preventieve Advies Gesprekken
op aanvraag

Preventieve Advies Gesprekken
op aanvraag met een maximum
van 10 uur per 100 leerlingen.
SOT ondersteuning (max) 6 keer
per jaar
HIA trajecten op aanvraag
Arrangement gedragsgroep op
aanvraag

SOT ondersteuning 6 keer per jaar
HIA trajecten op aanvraag
Arrangement gedragsgroep op
aanvraag
Handelingsgericht Onderzoek op
aanvraag

Maatwerkarrangementen op
aanvraag

Zware arrangementen voor
leerlingen die toelaatbaar zijn op
S(B)O scholen

Ambulante begeleiding van het
SO op aanvraag centraal
ingekocht door het SWV

Ambulante begeleiding van het
SO op aanvraag centraal
ingekocht door het SWV

Samenwerkingsverband 2.0
extern

Handelingsgericht onderzoek op
aanvraag bij externe partij
betaald van de beschikbaar
gestelde middelen
Extra ondersteuning wordt door
de school vorm gegeven en
betaald uit de beschikbaar
gestelde middelen

Op 12 en 13 mei zal de Centrale Dienst zich buigen over de organisatie van volgend jaar. Zo spoedig mogelijk daarna
zullen we u mededelen wie uw ondersteuningsadviseur zal worden.
Afscheid Hellen Persoon
Na ruim 17 jaar dienstverband gaat Hellen Persoon ons als gevolg van de veranderingen binnen het
Samenwerkingsverband verlaten. Zij zal per 1 juni aanstaande uit dienst treden. Hellen is gestart als
directiesecretaresse bij SBO De Windroos en is al vanaf het begin betrokken bij het Samenwerkingsverband (FSPOW,
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland). Zij heeft zich als stafmedewerker vele jaren met veel toewijding
ingezet voor het Samenwerkingsverband en was intensief betrokken bij alle grote veranderingen binnen het
Samenwerkingsverband.
Hellen heeft altijd veel contact gehad met de mensen die bij het Samenwerkingsverband betrokken waren en heeft
aangegeven graag afscheid van u te nemen. Wij nodigen u daarom uit om haar onder het genot van een hapje en
een drankje de hand te schudden op
donderdag 26 mei 2016 van 16.00-17.30 uur in ’t Centrum, Hoofdstraat 100, De Lier.
Wilt u ons voor 20 mei een mail sturen als u komt, zodat wij weten hoeveel personen wij ongeveer kunnen
verwachten? Het mailadres is secretariaat@samenwerkingsverbandwestland.nl.
Vertrek John van der Sande en Ellen Looijen
Ook John van der Sande en Ellen Looijen zullen als gevolg van de veranderingen uit dienst treden bij het
Samenwerkingsverband. John per 1 juni en Ellen per 1 augustus. Zij zijn jaren als preventief ambulant begeleider en
later als schoolondersteuner werkzaam geweest bij het Samenwerkingsverband en hebben zich altijd met grote
passie ingezet voor de kinderen. John en Ellen hebben aangegeven geen afscheidsreceptie te willen. Wij zullen op
gepaste wijze afscheid van hen nemen.

