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Voorwoord
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit jaar. We hopen u in deze
nieuwbrief mee te kunnen nemen in de huidige ontwikkelingen. En
die zijn er; SPOW is volop in beweging!
Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen over de pilots op het gebied
van gedrag. Maar dat is niet alles. Ook op het gebied van het
SENtrum zijn mooie stappen gezet. Door de bouwgroep is een
prachtig magazine -De Rode Paprika- samengesteld met daarin
interviews met diverse stakeholders over de invulling van passend
onderwijs in het Westland. Centraal stond de vraag: Hoe zou een
SENtrum er uit moeten zien? Zie: https://spow.nl/wpcontent/uploads/2018/01/SPOW-magazine_5.pdf.
Als vervolg op dit magazine is een “bouw
bijeenkomst” georganiseerd, waar een hele groep enthousiaste
bouwers hebben meegebouwd aan een mogelijk scenario voor het
SENtrum. De weerslag van alle opgehaalde kennis is te lezen in het
“White Paper”. Zie: https://spow.nl/wpcontent/uploads/2018/03/Bouwen-aan-SENtrum-éneigenaarschap.pdf. Dit White Paper is besproken tijdens de IBdirectie netwerkdag van 15 maart jl. De input van deze bijeenkomst
wordt meegenomen naar een visiedag van het bestuur op 29 maart.
Tijdens alle bijeenkomsten was het enthousiasme voelbaar. We
zullen in de komende nieuwsbrieven stil blijven staan bij dit proces,
want het is een proces van ons allemaal.
Tenslotte is er op 21 februari jl. een Pact gesloten tussen Primair en
Voortgezet Onderwijs, Kinderopvang en het SKT. In dit pact hebben
we spelregels met elkaar afgesproken over de zorg voor kinderen.
Binnen de Centrale dienst, tenslotte, is het ook niet saai. Lysanne is
inmiddels bevallen van een dochter: Vief. Alice is helaas nog steeds
ziek en Marleen heeft helemaal haar draai gevonden. Samen met de
andere collega’s lukt het om de werkzaamheden van Alice adequaat
waar te nemen.
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

Belangrijke data SPOW
Netwerkochtend directie/IB
Van 9.00 tot 13.00 uur (met lunch)
In ’t Centrum in De Lier
Dinsdag
29 mei 2018
Intervisie Cissy Canninga
Voor de oude cursisten, na
inschrijving
Van 13.30 tot 16.00 uur
Bij De Diamant, locatie Hoge Woerd
woensdag
30 mei 2018
Data Netwerkochtenden 2018/2019
Zie verderop in deze nieuwsbrief!!
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Netwerkochtend
donderdag 15 maart 2018 - dinsdag 29 mei 2018
Op 15 maart hebben we een geslaagde Netwerkochtend gehad met de directeuren en intern begeleiders.
Samen met twee heren van Kessels en Smit, van de werkgroep SENtrum, hebben we gewerkt aan het
“vijfde scenario” voor de ontwikkeling van SENtrum. Op dinsdag 29 mei willen we wederom vervolgstappen in
dit proces gaan maken. Heeft u deze ochtend al geblokt in uw agenda?!

Data netwerkochtenden 2018-2019 bekend!
We hebben alvast nieuwe data geprikt voor de netwerkbijeenkomsten van volgend schooljaar. Wilt u deze data
alvast in uw agenda zetten, zodat u hier rekening mee kunt houden bij het plannen van andere afspraken?
De volgende data kunt u noteren, van 9.00 tot 13.00 in ’t Centrum in De Lier:
Dinsdag 6 november 2018
Donderdag 17 januari 2019
Dinsdag 12 maart 2019
Donderdag 23 mei 2019

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De afgelopen periode hebben alle scholen hard gewerkt aan het updaten
van het SOP. Het Schoolondersteuningsprofiel is een wettelijke
verplichting van de schoolbesturen en wordt gefaciliteerd door het
samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan is vastgelegd, dat de
scholen het SOP eens in de vier jaar vaststellen met Perspectief Op School
(POS). Daarna wordt het jaarlijks geëvalueerd, zodat gevolgd kan worden
hoe het niveau van de basisondersteuning zich ontwikkelt. Dat hebben we
de afgelopen periode gedaan.
De scholen zijn wettelijk verplicht de “Ouderrapportage SOP” op de
website van de school te plaatsen. De schooldirecteuren hebben deze
week van POS doorgekregen, dat het rapport voor de ouders klaar staat in
de online omgeving.
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Nieuwsbrief Onderwijs Transparant (OT)
Er blijven vragen, onduidelijkheden en wijzigingen in Onderwijs
Transparant bestaan die de aandacht behoeven. Daarom hebben
we voor de tweede keer een speciale “OT nieuwsbrief” gemaakt.
Hierin staan mededelingen, aandachtspunten en tips. We hopen
dat dit bijdraagt aan een prettige manier van werken met OT.
De OT nieuwsbrief treft u hierbij aan. Alle nieuwsbrieven zijn
daarnaast te vinden op onze website, www.spow.nl, bij
formulieren en downloads.

Pilot Gedragssteunpunt en Gedragsgroep
Pilot Gedragssteunpunt:
Op 1 februari 2018 is binnen het samenwerkingsverband een ‘Pilot Gedrag’ gestart. In overleg met de besturen
is ervoor gekozen om een aantal scholen uit te nodigen om mee te doen met deze pilot. Doel van het
gedragssteunpunt is om gedragsproblemen vroegtijdig te onderkennen en begeleiden, zodat escalaties
voorkomen kunnen worden. In overleg met het bestuur zijn een aantal scholen uitgenodigd om mee te doen
aan de pilot.
Er zijn twee varianten:
•

•

Een preventief gedragssteunpunt, ingevuld door een gedragsspecialist van de school. Het betreft een
opgeleid teamlid, die van de directie van de school ambulante tijd krijgt en gepositioneerd wordt om
collega’s te coachen en te ondersteunen. De volgende scholen zitten in deze pilot: Mariaschool, Het
Kompas, De Kyckert.
Een preventieve gedragssteunpunt op de basisschool vanuit AB cluster 4. De volgende scholen zitten in
deze pilot: De Hoeksteen, De Driemaster, Daltonschool Poeldijk, Verburch-hof, Jozefschool Wateringen.

Tijdens de pilot zal op een aantal scholen zowel optie 1 als optie 2 uitgeprobeerd worden. Bedoeling van de
pilot is om inzichtelijk te maken welke kritische succesfactoren te definiëren zijn. De scholen die meedoen met
de pilot optie 1 krijgen van uit het SPOW bekostiging uitgekeerd voor 1 uur per week per 100 leerlingen.
Daarnaast worden de gedragsspecialisten gecoacht door een deskundige met cluster 4 achtergrond. De scholen
die meedoen met de pilot optie 2 mogen geen BOSK meer aanvragen, maar krijgen daarvoor in de plaats
wekelijks iemand toegewezen voor 1 uur per 100 leerlingen. De kosten hiervan worden betaald door het SPOW.
Pilot Gedragsgroep
Ongeveer gelijktijdig met de start van “de Pilot Gedragssteunpunt” is de Gedragsgroep in de oorspronkelijke
vorm voor dit jaar gestopt vanwege het geringe leerlingaantal. Aansluitend is als Pilot een ambulante variant
van de gedragsgroep gestart (door Hannie Gravendeel). In deze pilot komt Hannie naar de basisschool en
begeleidt daar de leerling, de leerkracht en de klasgenoten intensief. Er is veel animo voor deze pilot en er
bestaat nu een wachtlijst.
Bovenstaande Pilots lopen tot 1 augustus 2018 en worden daarna geëvalueerd.

Pagina 4

Overstap BO-> VO
Advisering gebied pro/vmbo-lwoo/vmbo
Het VO vraagt de basisscholen om voor alle leerlingen in het bereik PRO en VMBO-LWOO (op basis van
leerachterstanden) de LVS-toetsen af te nemen die passend zijn bij het niveau. Bij een DLE van 34 op het
moment van E7 is het aan te raden om tijdens M8 een E6 toets af te nemen. Het drempelonderzoek kan hierbij
een efficiënte oplossing zijn. Daarnaast wordt gevraagd om in het geval van dit soort leerachterstanden ook
altijd een intelligentieonderzoek af te nemen, dit is nodig om daadwerkelijk te kunnen bepalen of een leerling
binnen de te adviseren criteria valt. Dus:
Denk je aan PrO of LWOO?
Dit is nodig: Terugtoetsen of drempelonderzoek + IQ onderzoek (van max. 2 jaar oud).
Denk je aan VMBO?
Dit is nodig: Terugtoetsen op de gebieden met leerachterstanden + zijn er leerachterstanden op het niveau van
LWOO? Doe een IQ onderzoek. Ga pas adviseren met dit volledige beeld.
Vanuit het VO horen we regelmatig terug dat kinderen die aan de LWOO criteria voldoen, zonder deze
ondersteuning naar de het VO komen. Wij willen de basisscholen met klem verzoeken om de kinderen die voor
LWOO in aanmerking komen (leerachterstanden van meer dan 25% op minimaal twee didactische domeinen
naar het VO) toch de mogelijkheid van LWOO te gunnen. Deze kinderen komen met een achterstand naar het
VO en hebben met extra begeleiding meer kans hun achterstand in te halen, dan zonder LWOO. De manier
waarop het LWOO wordt ingezet gebeurt in overleg met de basisschool en doet niets af aan het niveau.

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.

Sociale kaart
Sinds dit schooljaar kunt u op onze website ook
een sociale kaart vinden. 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. Zo hebben ook
andere scholen baat bij uw positieve ervaring.

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:
Marleen Rijnsent

06-14 234 586
06-14 234 595
06-14 234 747
06-14 234 627
06-29 530 800
06-14 234 604
06-34 089 659

Mailadressen

Lysanne heeft een dochter
Onze collega Lysanne is eind januari
bevallen van een gezonde dochter.
Moeder en dochter maken het goed.











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 januari 2017

Jeroen
Bernadette
Daltonschool Honselersdijk
De Diamant
Mariaschool
PWA ‘s-Gravenzande
Rijckevorsel
Verburch-hof
Willemschool
Zeester

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

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

Vervanging
Marleen
Lena
Jeroen
Lena
Lena
Jeroen
Lena
Marleen
Marleen

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

(Lysanne) Marleen
Achtsprong
Blinkerd
Driemaster
Kompas
Ouverture
Rehoboth
Schakelklas
Vlieten
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