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Belangrijke data SPOW 

Ronde tafelgesprekken : 

‘Hoogbegaafdheid’ 

In ’t Centrum in De Lier 

31 oktober 15.00-16.30 

7 november  15.00-16.30 

14 november 15.30-17.00 

Aanwezigheid op uitnodiging 

 

Netwerkochtend directie/IB 

Van 9.00 tot 13.00 uur (met lunch) 

In ’t Centrum in De Lier 

Dinsdag  6 november 2018 
Donderdag  17 januari 2019 
Dinsdag  12 maart 2019 
Donderdag  23 mei 2019 
 

Intervisie Cissy Canninga 
Woensdag van 13.30 tot 16.00 uur 
Bij De Diamant, locatie Hoge Woerd 
Groep 1: 10 oktober 2018,  
13 februari 2019 en 15 mei 2019 
Groep 2: 17 oktober 2018,  
20 februari 2019 en 22 mei 2019 
Aanwezigheid op uitnodiging 
 

Voorwoord 

Beste collega, 
 
Na een prachtige zomer werden we aan het einde van de 
zomervakantie geconfronteerd met het schokkende bericht rondom 
de gezondheid van Angèle Jehee. Op dit moment kunnen we daar 
gelukkig weer wat gerust over zijn en u melden dat Angèle zich goed 
herstelt, niet meer in het ziekenhuis ligt en in het Revalidatiecentrum 
hard werkt aan haar fysieke herstel. Namens haar wil ik u langs deze 
weg bedanken voor alle hartelijke reacties en attenties die zij van u 
mocht ontvangen. 
 
Onze collega Mathilde  de Reede heeft, zoals u mogelijk weet, 
sabbaticalverlof opgenomen: zij zal een jaar met haar gezin in Italië 
verblijven. Collega Lysanne van de Velde is na haar 
zwangerschapsverlof weer terug in het team. Daarnaast hebben we 
met onze nieuwe collega Hettie Mali ons team weer op volle sterkte 
gebracht.  Hettie vervangt Alice van der Veen, die al enige tijd met 
ziekteverlof is. Hettie stelt zich in deze nieuwsbrief kort aan u voor. 
De adviseurs zullen inmiddels de eerste contacten met u hebben 
gehad. Een overzicht van de verdeling van de adviseurs over de 
scholen treft u bijgaand aan. 
 
Inmiddels zijn we - net als u - weer op volle toeren aan het werk en 
zullen we ons zoals u dat gewend bent met elkaar inzetten om voor 
ieder kind in het Westland een passend onderwijsaanbod te 
realiseren. De mooie ontwikkeling van het “SENtrum -Rode Paprika” 
zal daarbij een inspiratiebron blijven. Een bezinning op een nieuw 
ondersteuningsplan voor de komende jaren zal de aandacht van ons 
allen gaan krijgen. We zijn voornemens om daarover met u de 
komende periode in gesprek te gaan. Over de wijze waarop komen 
we zo snel mogelijk bij u op terug. 
 
Rest mij u allen een succesvol schooljaar 2018-2019 te wensen. 
 
Egbert W. Vleeming, 
waarnemend directeur SPOW 
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Netwerkochtend - dinsdag 29 mei 2018 
 
De netwerkochtend op 29 mei stond in het teken van stichting leerKRACHT. 
Deze stichting heeft workshops gegeven waarin ze ons kennis hebben laten 
maken met hun aanpak. Eén Westlandse school werkt al met deze 
methode, andere scholen zijn geïnspireerd geraakt om ook met deze 
methode te gaan werken. Zo ook de stuurgroep van het SENtrum.  
Op dinsdag 6 november vindt de eerste netwerkochtend van dit schooljaar 
plaats. Hier wordt u verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
binnen het SENtrum. Heeft u deze ochtend al geblokt in uw agenda?! 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot Gedrag 

Voor de zomervakantie hebben wij een enquête uitgezet en u gevraagd uw voorkeur bekend te maken wat 

betreft de verschillende opties voor ondersteuning gedrag (als uitbreiding van de pilot, die al liep). Onlangs 

hebben we het resultaat nog eens goed bekeken en moeten vaststellen dat we helaas niet aan de vraag kunnen 

voldoen. Dit hebben we niet of onjuist ingeschat. In de DB- vergadering van 4 september 2018 is de situatie 

besproken en besloten om geen verdere uitbreiding van de lopende pilot gedrag toe te staan. De pilot, die in 

februari 2018 is gestart zal ongewijzigd doorlopen tot 1 januari 2019. 

Op 11 september 2018 hebben wij alle scholen hierover geïnformeerd. Excuses voor het creëren van een 

verwachting, die we helaas niet kunnen honoreren.  

Steunpunt hoogbegaafdheid vervalt 

De afgelopen jaren heeft Paula v.d. Akker ons Steunpunt Hoogbegaafdheid 

bemand. Zij heeft besloten daar dit schooljaar mee te stoppen.  

Het steunpunt HB is daarom begin dit schooljaar overgenomen door Lena 

Klein Hofmeijer. Wij hebben besloten het steunpunt HB in een nieuw jasje 

te steken. Voor HB is een nieuwe BOSK voorziening toegevoegd in OT: 

‘BOSK: Hoogbegaafdheid’ met als uitvoerder ‘Hoogbegaafdheidsspecialist’. 

Net als alle BOSK voorzieningen kan dit worden ingezet vanuit een SOT en 

zal dit worden aangevraagd in OT. Met deze wijziging komt het mailadres en 

de directe aanmelding bij het steunpunt HB per 1 oktober 2018 te vervallen. 

Naast de BOSK voorziening organiseren we drie ronde tafelgesprekken met 

als onderwerp hoogbegaafdheid. We praten graag met leerkrachten, IB’ers 

en directeuren over het onderwerp hoogbegaafdheid. We horen graag de 

ervaringen, successen en knelpunten om vanuit daar als SPOW mogelijk aan 

te sluiten bij behoeften vanuit het veld. 
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Kwaliteitsmeting SPOW 

Afgelopen schooljaar hebben zes scholen van verschillende besturen bezoek gehad van 
Onderzoeksbureau Evers om te praten over hun ervaringen met SPOW. Op een vrij open 
manier is gevraagd hoe zij het samenwerkingsverband ervaren en waar zij tegenaan lopen. 
De processen van het SPOW zijn doorlopen en vervolgens is er een survey gemaakt, die dit 
schooljaar naar alle scholen zal gaan. Op die manier willen we te weten komen hoe de 
scholen het SPOW ervaren. Wij verzoeken alle scholen hieraan mee te werken. 
 

Wijziging directeur of intern begeleider 

Wij proberen onze verzendlijsten zo up-to-date mogelijk te houden. Wilt u 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.  

 

Ouderrol in OT 

Wellicht is het jullie opgevallen dat in OT inmiddels een ouderrol is ingebouwd. Op 6 

november zal dit op de netwerkochtend worden toegelicht. Middels een presentatie wordt 

het gebruik van de ouderrol  met voorbeelden uitgelegd. Ouders krijgen enkel bevoegdheid 

om mee te lezen in arrangementsaanvragen in OT. Mogelijk wordt de rol later uitgebreid 

naar de SOT’s.  

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Ook dit schooljaar zullen de scholen hun SOP weer moeten updaten.  Vorig jaar zijn we 

daar rond november al mee begonnen. Dit schooljaar zullen we daar later mee starten.  

Nieuwe nieuwsbrief Onderwijs Transparant (OT) 

Er is een nieuwe OT nieuwsbrief. Deze treft u hierbij aan. Alle nieuwsbrieven zijn daarnaast 

te vinden op onze website, www.spow.nl, bij formulieren en downoloads. 

 

mailto:secretariaat@spow.nl
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Contactgegevens SPOW 

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

 Jeroen de Jong   06-14 234 595 

 Hettie Mali   06-14 234 604 

 Lena Klein Hofmeijer 06-14 234 747  

 Lysanne van de Velde 06-14 234 627     

 Marin  Donatz   06-29 530 800 

 Marleen Rijnsent 06-34 089 659 

Mailadressen 

 Egbert Vleeming secretariaat@spow.nl  

(waarnemend directeur) 

 Hettie Mali  h.mali@spow.nl  

 Jeroen de Jong  j.dejong@spow.nl 

 Lysanne van de Velde l.vandevelde@spow.nl 

 Lena Klein Hofmeijer   l.kleinhofmeijer@spow.nl 

 Lianne de Kruijk   l.dekruijk@spow.nl 

 Marin Donatz  m.donatz@spow.nl 

 Marleen  Rijnsent  m.rijnsent@spow.nl  

Contactgegevens secretariaat 

Telefoonnummer  0174-642090 

Mailadres   secretariaat@spow.nl 

 

Postadres Postbus 25, 2670 AA Naaldwijk 

Bezoekadres De Savornin Lohmanstraat 1, 2672 BB Naaldwijk 

Website  www.spow.nl 

 

Contactgegevens Sterk Op School 

Christine Perrenet (SPOW) en Maaike van de Kamp (SKT)  
Mailadres   info@sterkopschool.nl 
Website    www.sterkopschool.nl 

 

Nieuwe collega 
 
Mijn naam is Hettie Mali. Ik ben 
Orthopedagoog Generalist. 
Eind augustus ben ik begonnen als 
ondersteuningsadviseur bij SPOW.  

Ik heb mijn studie in Groningen gedaan 
waarna ik ben gaan werken bij het HCO 
in Den Haag. Als onderwijsadviseur 
leerlingzorg deed ik diagnostisch 
onderzoek, begeleidde ik leerkrachten 
en IB-ers en gaf ik cursussen. Vervolgens 
heb ik 5 jaar bij de VU in Amsterdam 
gewerkt als klinisch docent 
Orthopedagogiek. Het was boeiend de 
studenten te leren over de praktijk. Na 5 
jaar meer theoretisch met het vak bezig 
te zijn geweest kijk ik er naar uit om bij 
SPOW samen met school en ouders mee 
te werken aan passende begeleiding 
voor de kinderen in deze regio. 

Ik woon in Delft, heb een gezin met drie 
kinderen en hou o.a. van bergwandelen, 
lezen, gitaar spelen en lekker eten. 
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Pagina 6 Pagina 6 

 

 

Overzicht Ondersteuningsadviseurs  

vanaf 1 augustus 2018 

Jeroen Marleen 

De Diamant Andreashof 

Mariaschool Driekleur 

PWA ‘s-Gravenzande Groene Oase 

Rijckevorsel Jozef Wateringen 

Verburch-hof Kameleon 

Willemschool De Kyckert 

Zeester Prins Maurits 

 Schutse 

 Blinkerd 

 

Hettie                                Lysanne  

Aloysiusschool                Achtsprong 

Daltonschool Honselersdijk Bernadette 

G. Bomans                       Driemaster 

Hoeksteen                       Kompas 

Jozefschool H. v. Holland         Ouverture 

Kennedy                          Rehoboth 

Nieuwe Weg                   Schakelklas 

Regenboog                      Vlieten 

Startblok                           
 

Lena Marin 

Aventurijn Strandwacht 

Daltonschool Naaldwijk Herman Broeren 

Daltonschool Poeldijk  

EWM Monster                 

Joannes  

Koningin Juliana  

Montessorischool Naaldwijk  

Pieter v.d. Plas  

De Hofvilla (vh Pius X)  

PWA de Lier  

Wegwijzer  
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