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Voorwoord
Mijn eerste voorwoord in de Nieuwsbrief van SPOW sinds ik
begin december als directeur (a.i.) het stokje overnam van
Egbert Vleeming! Het lijkt alweer een eeuw geleden en er is best
wel veel gebeurd!
Het meest in het oog springend is natuurlijk het nieuwe
innovatiearrangement dat SENtrum heeft ontwikkeld, waarmee
regionale netwerken zelf een budget ter beschikking krijgen om
met elkaar innovaties te ontwikkelen en uit te voeren. Regionale
netwerken zijn inmiddels druk bezig met de eerste afspraken! Ik
hoop van harte dat jullie met elkaar goede projecten
ontwikkelen die de ondersteuning van leerlingen binnen SPOW
zullen versterken.
We hebben elkaar sinds december al op twee netwerkdagen
gezien. Op die dagen hebben we ingezoomd op de
samenwerking met het VO en de experimenten van SENtrum,
hebben we geleerd over PBS en traumasensitief onderwijs en
van en met elkaar geleerd in de regionale netwerken over de
aanpakken van gedrag. Jullie vragen rond het groeidocument en
de overgang naar het VO hebben we opgepakt. We hebben in
kaart gebracht welke aanpassingen nodig zijn om de
documenten van PO en VO zo op elkaar af te stemmen, dat er bij
de overgang geen extra bemoeienis meer nodig is. Tot slot
hebben we eind maart de subsidieaanvraag hoogbegaafdheid
ingediend. We verwachten voor eind juni te horen of de
aanvraag is goedgekeurd, zodat de regionale netwerken begin
schooljaar 2019 – 2020 ook meer- en hoogbegaafdheid kunnen
oppakken.
Het was ook een heftige tijd voor ons voor wat betreft langdurige
ziektegevallen. Marin Donatz is na een ziekteperiode nu aan het
re-integreren. Angèle Jehee is inmiddels weer voor twee dagen
aan het werk en Alice van der Veen is ook met haar re-integratie
begonnen! Wij zijn zeer verheugd met deze ontwikkelingen. Het
bureau van SPOW komt weer langzamerhand op sterkte!
Roger Meijer
Directeur a.i.

Belangrijke data SPOW
Netwerkochtend directie/IB
Van 9.00 tot 13.00 uur (met lunch)
In ’t Centrum in De Lier
Donderdag
23 mei 2019
Dinsdag
12 november2019
Donderdag
23 januari 2020
Dinsdag
24 maart 2020
Donderdag
28 mei 2020
Intervisie Cissy Canninga
Woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
Bij De Diamant, locatie Hoge Woerd
Groep 1: 15 mei 2019
Groep 2: 22 mei 2019
Aanwezigheid op uitnodiging
Cursis Autisme Cissy Canninga
Woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
Bij De Diamant, locatie Hoge Woerd
5 juni 2019 - 19 juni 2019 - 11 sept 2019
25 sept 2019 - 2 okt 2019 - 9 okt 2019
Aanwezigheid op uitnodiging
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Netwerkochtend 12 maart 2019
We kunnen alweer terugkijken op de derde netwerkdag van dit schooljaar. De laatste staat gepland op 23 mei
2019. Het was erg leuk om te zien hoe verschillende scholen in de regio elkaar vonden en kennis uitwisselden.
We hopen dat dit een goede start is van samenwerking binnen de regio’s!
Op de netwerkdag heeft Roger Meijer (directeur a.i.) u verteld over het nieuwe innovatie-arrangement van
SENtrum. Op 14 maart 2019 is deze informatie naar alle bestuurders, directeuren, intern begeleiders en
ambulant begeleiders gestuurd. Als u niet bij de netwerkdag aanwezig was, adviseren wij u om dit document
zeker even te lezen.
Bij onze mail van 14 maart zat ook een aanvullend document met de regio-indeling en bijbehorende scholen. Als
u een overleg wilt plannen in uw regio, dan kunt u ons vanzelfsprekend benaderen voor de contactadressen.
Mail gerust even naar secretariaat@spow.nl. Ook de stuurgroepleden van SENtrum schuiven graag aan bij de
regiobijeenkomsten voor uitleg en om inhoudelijk mee te denken. Ze zijn te bereiken via SENtrum@spow.nl.
Tijdens de netwerkochtend is ook ruimte gemaakt voor verdieping op het punt van gedrag. In het kader van
verbinden en samenwerken hebben ons eigen SBO (De Diamant) en SO (De Loodsboot) een presentatie gegeven
over Positive Behavior Support (PBS) en Traumasensitief Onderwijs. De Power Points van deze presentaties
hebben wij u ook gemaild.

Netwerkochtenden 2019-2020
De data van de netwerkochtenden van 2019-2020 zijn gepland:
Dinsdag
12 november2019
Donderdag
23 januari 2020
Dinsdag
24 maart 2020
Donderdag
28 mei 2020
Wilt u en deze data alvast in uw agenda zetten en hier rekening mee houden bij het plannen
van overleg?

Hoogbegaafdheid en aanvraag subsidie
In de nieuwsbrief van oktober 2018 hebben wij u gemeld dat het Steunpunt Hoogbegaafdheid vanaf 1 oktober is
overgenomen door Lena Klein Hofmeijer en in een nieuw jasje is gestoken. Via het SOT kan er voor
hoogbegaafdheid de BOSK voorziening ‘BOSK: Hoogbegaafdheid’ worden aangevraagd in OT. Daarnaast is het
vanzelfsprekend ook mogelijk dat uw schoolondersteuner naar aanleiding van een PAG gesprek of SOT overleg
een vraag neerlegt bij het Steunpunt Hoogbegaafdheid, waarna er contact met u wordt opgenomen.
De afgelopen periode is nagedacht over hoe we invulling gaan geven aan ondersteuning op het gebied van
hoogbegaafdheid binnen het samenwerkingsverband. Uw input tijdens de ronde tafelgesprekken van december
is daarbij meegenomen. Deze input hebben we goed kunnen gebruiken bij de subsidieaanvraag
Hoogbegaafdheid. Eind juni horen we of de aanvraag wordt toegekend.
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Uiterste aanvraagdatum TLV dit schooljaar
Met de meivakantie achter ons, nadert het einde van het
schooljaar ook alweer. Vaak een drukke periode, waarin nog
veel zaken afgehandeld moeten worden. Om te voorkomen dat
er bij scholen en ouders verkeerde verwachtingen zijn, willen
wij jullie ook dit jaar weer wijzen op de afhandelingstermijn van
de toelaatbaarheidsverklaringen. Volledige aanvragen die op 1
juni 2019 in OT staan, zullen nog voor de vakantie verwerkt
worden. Aanvragen die later binnenkomen niet meer. Willen
jullie daar rekening mee te houden in de planning? Wij hebben
onze schooldirecteuren en IB-ers hierover ook al via de mail
geïnformeerd begin april.

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 in
januari naar alle directeuren en IB-ers van de scholen is gegaan. Dit heeft geresulteerd in
een rapport.
In een bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie het rapport ‘Passend Onderwijs
Onderzocht. Hoe gaat het eraan toe in het Westland?’
Het rapport geeft – dankzij jullie uitgebreide invulling – een goed overzicht van hoe
Passend onderwijs in het Westland geregeld is en ervaren wordt. De resultaten zijn input
voor het bijstellen van onze werkwijzen, voor het aanscherpen van onze communicatie én
voor het samenstellen van het nieuwe ondersteuningsplan. Wij vinden het in dit stadium
van belang dat jullie kennis kunnen nemen van de resultaten die jullie uiteraard kunnen
gebruiken in gesprekken met en over SPOW!

Wijziging Groeidocument

Op die manier willen we te weten komen hoe de scholen het SPOW ervaren. Wij verzoeken
Jullie
vragenhieraan
rond hetmee
groeidocument
alle scholen
te werken. en de overgang naar het VO hebben we opgepakt.
We hebben in kaart gebracht welke aanpassingen nodig zijn om de documenten van PO en
VO zo op elkaar af te stemmen, dat er bij de overgang geen extra bemoeienis meer nodig
is! Met het VO is gekeken hoe we de groeidocumenten van het PO en VO beter op elkaar
kunnen laten aansluiten.
Op dit moment zijn we aan het inventariseren of er nog mee aanpassingen vanuit onze
scholen zijn, zodat we het aangepaste document volgend schooljaar kunnen gaan
gebruiken. Wordt dus nog vervolgd.
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Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Omdat Perspectief Op School is overgegaan naar
een ander automatiseringssysteem voor het
invullen van het SOP, is er op 2 en 4 april 2019 een
startsessie georganiseerd in ’t Centrum in De Lier.
Doel hiervan was om de schooldirecteur en/of
intern begeleider wegwijs te maken in het nieuwe
systeem. Op verzoek van Perspectief op school
hebben we hierin begeleiding geboden. Door de
uitleg te combineren met het updaten van de
antwoorden, hebben we geprobeerd de belasting
te minimaliseren. Deze startsessie was eenmalig.
Volgend schooljaar bent u al bekend met het
systeem en kunnen we het SOP weer op de
gebruikelijke wijze updaten.
POS is primair bedoeld om het
Schoolondersteuningsprofiel te maken en zo aan
een wettelijke verplichting te voldoen. We zullen
bekijken hoe we het SOP het komende jaar
kunnen gebruiken om de ondersteuning binnen
de regionale netwerken (SENtrum) te
vergemakkelijken.

BOSK LZ/LG (Langdurig Ziek/ Lichamelijk Gehandicapt)
Er is mogelijk een misverstand in het veld ontstaan omtrent de ondersteuning
voor leerlingen met een lichamelijke beperking dan wel langdurige ziekte.
In oktober 2018 hebben wij u laten weten dat de ambulante begeleiding LZ/LG
vanaf 1 januari 2019 zou worden overgenomen door onze
ondersteuningsadviseur Marleen Rijnsent. Voorheen werd deze begeleiding
gedaan door de Maurice Maeterlinckschool. Marleen heeft als GZ psycholoog
gewerkt bij Revalidatiecentrum Sophia en SO/VSO de Piramide in Den Haag.
Hierdoor heeft ze jarenlange ervaring in dit specifieke werkveld.
De ondersteuning LZ/LG is dus niet vervallen, maar de vorm en naamgeving is
gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 worden alle nieuwe BOSK aanvragen LZ/LG via
een SOT in OT aangevraagd als ‘BOSK LZ/LG’ en uitgevoerd door Marleen
Rijnsent.
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Verlenging ondersteuningsplan SPOW 2019-2020
Op 26 maart 2019 hebben wij de volgende informatie gestuurd:
Ons huidige Ondersteuningsplan is in 2016 vastgesteld. Het voornemen was
om voor het jaar 2019 een nieuw Ondersteuningsplan samen te stellen op
basis van een grondige evaluatie en bespreking van kernpunten in de diverse
gremia van het samenwerkingsverband. Helaas is ons samenwerkingsverband
het afgelopen jaar getroffen door langdurige ziekte van de directeur en twee
van de ondersteuningsadviseurs. Daardoor is de voorbereiding van het nieuwe
Ondersteuningsplan vertraagd.
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de evaluatie en de betrokkenheid van
alle actoren voldoende tijd te gunnen. Dat kan ook omdat het huidige
Ondersteuningsplan pas drie jaar oud is en met een jaar kan worden verlengd.
We willen dit jaar op basis van het gestelde in het oude Ondersteuningsplan en
in de geest van ‘SENtrum’ met elkaar doorwerken. In die geest is inmiddels een
innovatiearrangement ontwikkeld en vastgesteld. Daarnaast zijn gesprekken
gestart (onder meer met het SBO en het SO) en is begin 2019 een onderzoek
uitgevoerd naar kwaliteitsaspecten van SPOW.

Cursus autisme
Ook dit schooljaar verzorgt drs Cissy Canninga weer een cursus autisme voor SPOW. Cissy Canninga is
orthopedagoog-generalist werkzaam bij het Steunpunt Autisme NZH. Naar aanleiding van de uitnodiging
die wij in maart 2019 naar de scholen stuurden, zijn er weer genoeg aanmeldingen gekomen
om de groep te vullen. De cursus is inmiddels gestart.
De cursus is erop gericht dat leerkrachten of IB-ers, het gedrag, denken en voelen en van een leerling
met autisme beter begrijpen. De deelnemer krijgt meer inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden
die kinderen met autisme hebben bij het volgen van onderwijs. De cursus biedt handreikingen voor het
omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden op het gebied van interactie, het verduidelijken van de
leeromgeving en het geven van instructie. In iedere bijeenkomst is er gelegenheid om te reflecteren op
eigen handelen en om ervaringen uitwisselen.
Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers ‘autisme-experts’ voor het Samenwerkingsverband
Westland. Zij kunnen dan ook benaderd worden door collega’s die van hun expertise gebruik willen
maken. Zij worden hierin ondersteund door Cissy Canninga. Drie maal per schooljaar komt de
intervisiegroep bijeen en is er gelegenheid tot verdieping van kennis en intervisie met de cursusleider.
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Nieuws vanuit het Sociaal Kernteam (SKT)
Het SKT heeft ons verzocht de volgende informatie te delen. Deze informatie is alleen relevant voor
professionals in Westland. U heeft deze informatie waarschijnlijk al via uw contactpersoon van het SKT
ontvangen, maar voor de volledigheid vermelden wij het ook nog in deze nieuwsbrief.

Wijziging directeur of
intern begeleider
Wij proberen onze verzendlijsten zo upto-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.

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







Jeroen de Jong
Hettie Mali
Lena Klein Hofmeijer
Lysanne van de Velde
Marleen Rijnsent
Marin Donatz

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

Mailadressen









Angele Jehee
Roger Meijer
Hettie Mali
Jeroen de Jong
Lysanne van de Velde
Lena Klein Hofmeijer
Lianne de Kruijk
Marleen Rijnsent

secretariaat@spow.nl
secretariaat@spow.nl
h.mali@spow.nl
j.dejong@spow.nl
l.vandevelde@spow.nl
l.kleinhofmeijer@spow.nl
l.dekruijk@spow.nl
m.rijnsent@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 Scholen Ondersteuningsadviseurs
vanaf 1 april 2019
Jeroen
De Diamant
Mariaschool
PWA ‘s-Gravenzande
Rijckevorsel
Verburch-hof
Willemschool
Zeester

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

Hettie
Aloysiusschool
Daltonschool Honselersdijk
G. Bomans
Hoeksteen
Jozefschool H. v. Holland
Kennedy
Nieuwe Weg
Regenboog
Startblok

Lysanne
Achtsprong
Bernadette
Driemaster
Kompas
Ouverture
Rehoboth
Schakelklas
Vlieten

Lena
Aventurijn
Daltonschool Naaldwijk
Daltonschool Poeldijk
EWM Monster
Joannes
Koningin Juliana
Montessorischool Naaldwijk
Pieter v.d. Plas
De Hofvilla
PWA de Lier
Wegwijzer

Marin (tijdelijk via Lysanne)
Strandwacht
Herman Broeren

