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Voorwoord
Beste collega’s,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De
zomervakantie is al weer een tijdje achter de rug, de feestdagen
staan voor de deur.
Binnen het SPOW verwelkomen we een nieuwe collega: Marleen
Rijnsent. Verderop in deze brief stelt zij zich aan u voor. Marleen
vervangt Alice die helaas ziek is. Daarna zal zij Lysanne vervangen
die in februari haar tweede kindje verwacht.
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor de directie/IB
netwerkochtend nieuwe stijl. Er staan weer interessante
workshops op het programma. Ik hoop elkaar daar te ontmoeten.
Ik hoop dat we er weer in geslaagd zijn een informatieve
nieuwsbrief voor u samen te stellen en ik wens u dan ook veel
“leesplezier”.
Angele Jehee
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Netwerkdagen directie/IB
Van 9.00 tot 13.00 uur (met lunch)
In ’t Centrum in De Lier
Donderdag
23 november 2017
Uiterlijk 10 november aanmelden!
Donderdag
15 maart 2018
Dinsdag
29 mei 2018
Opfriscursus OT voor IB-ers
Aanmelden nog mogelijk bij Lena
Van 9.00 tot 12.00
In ’t Centrum in De Lier
Dinsdag
7 november 2017
HB Netwerkbijeenkomsten
Na inschrijving, zie informatie in de
vorige nieuwsbrief
Van 13.30 tot 15.30 uur
Bij EWM Monster
Woensdag
13 september 2017
Woensdag
1 november 2017
Woensdag
29 november 2017
Intervisie Cissy Canninga
Voor de oude cursisten, na inschrijving
Van 13.30 tot 16.00 uur
Bij De Diamant, locatie Hoge Woerd
Woensdag
15 november 2017
Woensdag
7 maart 2018
woensdag
30 mei 2018
Cursus autisme Cisscy Canninga
Na inschrijving, zie onze mail van 6-2.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten
Woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
Bij De Diamant, locatie Hoge Woerd
25-10-2017, 8-11-2017, 22-11-2017,
6-12-2017, 10-1-2018, 24-1-2018,
7-2-2018 en 14-2-2018
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Netwerkdag directie/IB donderdag 23 november 2017
De uitnodiging voor de netwerkdag is ook vandaag uitgegaan. Wilt u ons uiterlijk 10 november laten weten
welke workshops u wilt bijwonen?

Netwerkdag directie/IB donderdag 15 maart 2018
Omdat pas later bekend was op welke manier we dit schooljaar invulling zouden geven aan de netwerkdagen,
hebben we de data vrij laat aan u doorgegeven. Daardoor was een aantal data al gevuld door de besturen en
bleek het voor de directeuren van SOOW en PCPOW niet mogelijk te zijn om bij de netwerkdag van 15 maart
aanwezig te zijn. We hebben er daarom voor gekozen om deze ochtend in te vullen als inspiratie dag voor de
intern begeleiders. Vanzelfsprekend zijn de directeuren die wel kunnen komen van harte welkom om ook
inspiratie op te komen doen.

Nieuwsbrief Onderwijs Transparant
Na een jaar werken met Onderwijs Transparant zien we grote vooruitgang in het gebruik! Er blijven echter
vragen, onduidelijkheden en wijzigingen in OT bestaan die de aandacht behoeven. Daarom hebben we vorige
maand een speciale OT nieuwsbrief naar de intern begeleiders gestuurd. Hierin staan mededelingen,
aandachtspunten en tips. We hopen dat dit bijdraagt aan een prettige manier van werken met OT.
De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website (bij formulieren en downloads).

Werkgroep SENtrum (zie bijlage)
Sinds september wordt er binnen het Samenwerkingsverband
aan een onderzoek gewerkt voor de mogelijke komst van een
SENtrum (Special Educational Needs). In de bijgevoegde flyer is
meer informatie te vinden over wie er deelnemen aan de
werkgroep, wat er wordt gedaan en waarover er in gesprek
wordt gegaan.
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Abonnement ‘ikleerdigitaal.nl’
Ook dit schooljaar heeft SPOW weer de platform kosten voor het verrijkingsprogramma ikleerdigitaal.nl
van De Digitale Leerschool voor haar rekening genomen. Wij hebben begrepen dat veel scholen hier
gebruik van maken. Hieronder de informatie voor de scholen. Contactgegevens vindt u in de sociale kaart
op de website van SPOW.

Aanbod schooljaar 2017 / 2018
De Digitale Leerschool biedt Engelstalige digitale vakken. Het is bedoeld als leerzame,
maar leuke extra uitdaging voor leerlingen die hier zo'n behoefte aan hebben. Ze kunnen
zelfstandig door de leerstof heen gaan, terwijl de meester of juf met de andere
klasgenoten klassikaal aan het werk gaat. De kennisoverdracht zit in het systeem en iedere
school krijgt een e-Coach toegewezen.
De leerling is op eigen tempo en niveau aan het werk. Terugkoppelingen en reacties op
hulpvragen van leerlingen, gaat via de e-Coaches van de Digitale Leerschool. Alle
operationele zaken worden uit handen genomen van de leerkracht, zodat hij/zij zich
volledig kan richten op het ondersteunen en motiveren van de leerling.
De onderwerpen waar binnen de Digitale School mee gewerkt kan worden zijn:
● English (groep 3 - 8)
● Science (groep 7 - 8)
● Mathematics (groep 7 - 8)

Prijslijst schooljaar 2017/2018
Prijs per leerling €25,- (te betalen door de school zelf)
Wij blijven bij onze ambitie om iedere talentvolle leerling de kans te geven te werken met
onze digitale Engelstalige verrijkingsprogramma’s, dus dat blijven we aanbieden! We doen
ons best de prijzen zo laag mogelijk te houden. U kunt het pakket kiezen wat het beste bij
uw school past.
Introductieles €70,(te betalen door de school zelf)
Net als andere jaren komt er een e-coach naar uw school om de leerlingen een
introductieles van +- 35 minuten te geven. Dit bevordert een vliegende (her)start met
ikleerdigitaal.nl. Aansluitend geven wij graag een instructie aan de leerkrachten, zodat zij
weten hoe en wanneer leerlingen kunnen werken met ikleerdigitaal.nl.
Een introductieles is een verplicht onderdeel van het werken met ons lesmateriaal.

Wijziging directeur of intern begeleider
Wij proberen onze verzendlijsten zo up-to-date mogelijk te houden. Wilt u het aan ons doorgeven als er
een nieuwe directeur of intern begeleider op uw school is of als er iemand weggaat? Als u de naam en het
mailadres mailt naar secretariaat@spow.nl , dan zullen wij deze gegevens verwerken in onze
verzendlijsten. Op die manier ontvangt uw nieuwe collega ook onze nieuwsbrieven en andere belangrijke
informatie.
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Sociale kaart
Zoals u wellicht al heeft gezien, is onze sociale kaart inmiddels gevuld. U kunt deze gebruiken om gericht te
zoeken naar hulpverleners. Mocht u een positieve ervaring hebben met een hulpverlener die nog niet op onze
sociale kaart staat, dan zou het fijn zijn als u de gegevens van deze hulpverlener naar secretariaat@spow.nl
mailt. Wij zullen dan een uitnodiging sturen voor vermelding op de sociale kaart. Op die manier kunnen ook
andere scholen baat hebben bij uw positieve ervaring.

Melden thuiszitters
In nieuwsbrief 2 2016-2017 hebben wij jullie verzocht thuiszitters bij ons te melden. Omdat wij merken dat dit in
de praktijk nog niet altijd gebeurt, hierbij nogmaals.
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.

Inzetten onderwijsconsulent
Van de intern begeleiders kregen wij het verzoek om informatie over de onderwijsconsulenten in de nieuwsbrief
te zetten.
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten
inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die
langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing. Een onderwijsconsulent kan onafhankelijk
advies geven over de onderwijsplaatsingsmogelijkheden van een leerling. Tevens kan een onderwijsconsulent
bemiddelen in conflictsituaties rondom de ondersteuning van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op
school.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er tevens onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die
problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar
samen niet uitkomen. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen
van onderwijs. Onderwijszorgconsulenten kunnen ouders en scholen helpen om individueel en op maat tot
goede afspraken te komen over de inzet van de zorg op school.
Zowel ouders als de school (met toestemming van ouders) kunnen een casus aanmelden. Dit kan via:
https://onderwijsconsulenten.nl/aanmelden/

Contactgegevens SPOW

Marleen stelt zich voor
Ik ben Marleen Rijnsent en per januari
2018 start ik als ondersteuningsadviseur
bij SPOW, ter vervanging van Lysanne.
Jullie zullen mij echter al eerder zien,
want tot de kerstvakantie kom ik al een
paar dagen per week i.v.m.
ziektevervanging.
Wat jullie over mij moeten weten? Ik
woon in Den Haag, ben
orthopedagoog/GZ-psycholoog en ik
heb jarenlang bij Sophia Revalidatie Den
Haag gewerkt. Het laatste half jaar ben
ik werkzaam geweest in de SGGZ en nu
ga ik dus de overstap naar het SPOW
maken. Ik ben vrolijk, belangstellend,
direct, georganiseerd, doortastend en ik
hou van lachen. Verder ben ik gek op
muziek (zowel luisteren als maken),
zoetigheid, winkelen, reizen en series
kijken op Netflix. Ik heb ontzettend veel
zin om bij het SPOW te beginnen en
hoop jullie vanaf 13 november te zien.
Tot dan!

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
Marleen Rijnsent

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
m.rijnsent@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 augustus 2017

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

Jeroen & Marin
Diamant
Strandwacht
Herman Broerenschool

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

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

Lena
Aventurijn
Daltonschool Naaldwijk
Daltonschool Poeldijk
Joannes
Koningin Juliana
Montessorischool Naaldwijk
Pieter v.d. Plas
Pius X
PWA de Lier
Wegwijzer

Lysanne
Achtsprong
Blinkerd
Driemaster
Kompas
Ouverture
Rehoboth
Vlieten
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Uit PO Magazine, september 2017
Hieronder een artikel uit PO Magazine. De tekst komt niet helemaal overeen met de
werkwijze in de regio Westland, maar bevat wel nuttige tips voor u als school, die we graag
met u delen.

