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Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 1 – Schooljaar 2019-2020 – februari 2020

Voorwoord
Zojuist is bekend geworden dat Mattanja Kats per
1 mei 2020 is aangesteld als nieuwe directeur SPOW!
Welkom Mattanja! Er is een speciale nieuwsbrief
verspreid, waarin zij is voorgesteld.
Het jaar 2020 begon voor ons met veel veranderingen
binnen het team SPOW. Marin Donatz is na een
ziekteperiode per 1 januari met pensioen gegaan en
Alice van der Veen heeft wegens gezondheidsredenen
haar contract opgezegd. Een dankwoord van Alice volgt
later in deze nieuwsbrief. Lena Klein Hofmeijer heeft
sinds 1 januari zwangerschapsverlof en is op 14 januari
bevallen van een dochter Sam! Moeder en dochter
maken het heel goed.
Met onze nieuwe collega’s Jennifer van Stralen-Simonis
en Esther van der Heide is ons team weer op volle
sterkte gebracht. De adviseurs zullen inmiddels de
eerste contacten met u hebben gehad, in deze
nieuwsbrief stellen zij zich nog even kort aan u voor.
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. Het nieuwe ondersteuningsplan voor de
komende jaren ‘Daadkracht rond de leerling’ is in
concept gereed en wordt met de
Ondersteuningsplanraad en de gemeenten besproken.
En op de netwerkochtend bleek dat alle regio’s
inmiddels verschillende projecten uitvoeren.
De samenwerking tussen scholen en met het S(B)O
wordt zo meer en meer ingevuld. Een prachtige
ontwikkeling!

Roger Meijer,
Directeur (a.i.) SPOW
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Overname taken steunpunt
Hoogbegaafdheid (HB)
Tot op heden wordt het Steunpunt HB bemand door
Lena Klein Hofmeijer vanuit SPOW.
Haar taken binnen steunpunt HB worden gedurende
haar zwangerschapsverlof (tot medio mei 2020) door
verschillende mensen overgenomen.
Coördinatie steunpunt HB Esther van der Heide zal
vanuit SPOW de coördinatie op zich nemen. Dit houdt
in dat zij contact onderhoudt met partijen waar
steunpunt HB mee samenwerkt;
regiovertegenwoordigers, SENtrum, Steunpunt HB VO,
andere samenwerkingsverbanden etc. Zij zal de mail
beheren en algemene vragen voor het steunpunt
kunnen beantwoorden: steunpunthb@spow.nl
BOSK trajecten Een andere taak vanuit Steunpunt HB
is het uitvoeren van BOSK trajecten, deze uitvoering
neemt Ron Gram over. Ron heeft toegang tot
Onderwijs Transparant (OT) en zal via
ondersteuningsadviseurs horen wanneer er een BOSK
traject is toegekend, zodat hij contact op kan nemen
met de betreffende school.
Telefonisch spreekuur Als laatste is recentelijk het
telefonisch spreekuur ingevoerd. Het telefonisch
spreekuur zal worden overgenomen door Jantine van
der Valk (Steunpunt HB VO). Het telefonisch spreekuur
wordt verplaatst naar de woensdagmiddag van
13.30-14.30 uur, bereikbaar via 06-46 262 980.
Dit betreft een tijdelijke invulling van Steunpunt HB
voor de periode van verlof van Lena.
Wanneer zij terug is zal worden gecommuniceerd hoe
de invulling en taken van het Steunpunt HB er tegen
die tijd uit komen te zien.

Cursus autisme
Ook dit schooljaar verzorgt Cissy Canninga weer
een cursus autisme voor SPOW. Cissy Canninga
is orthopedagoog-generalist, werkzaam bij het
Steunpunt Autisme NZH. Er zijn dit jaar, vanwege
het grote aantal aanmeldingen, twee cursusgroepen
gestart. De cursus is erop gericht dat leerkrachten of
IB-ers het gedrag, denken en voelen 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 uit te wisselen.
Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers
‘autisme-experts’ voor het SPOW. Zij kunnen dan
ook benaderd worden door collega’s die van hun
expertise gebruik willen maken. Zij worden hierin
ondersteund door Cissy Canninga onder andere in
een intervisiegroep. Drie maal per schooljaar komen
deze intervisiegroepen bijeen en is er
gelegenheid tot verdieping van kennis en intervisie
met de cursusleider.

Opfriscursus Onderwijs
Transparant (OT) voor Intern
begeleiders
Heb je behoefte aan een opfriscursus met
betrekking tot gebruik van OT? Aanmelden kan tot
28 februari bij Mathilde de Reede
(Ondersteuningsadviseur), m.dereede@spow.nl.
Graag in je mail vermelden waar met name jouw
vraag ligt. Afhankelijk van de aanmeldingen zal dan
een datum worden vastgesteld.
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Dankwoord Alice van der Veen

Nieuwe collega’s SPOW

Per 1 oktober heb ik afscheid genomen bij het SPOW.
Zoals de meesten van jullie weten kon ik - om
gezondheidsredenen - mijn werk in het Westland niet
voortzetten en hebben jullie mij al een poosje ‘gemist’ in
het werkveld. Ik vind het heel jammer dat ik jullie niet
meer zal zien en mijn werk voor het SPOW als
ondersteuningsadviseur niet meer op zal pakken. Wat ik
wel prettig vind is dat ik me nu kan richten op mijn werk
wat ik nog wél kan doen. Ik richt me nu vooral op het
uitbouwen van mijn eigen bedrijf ‘Terra Mirabili’. Ik bied
coaching en advies in het onderwijs en ik nodig je van
harte uit mij te bellen of mijn website te bekijken als je
daarover meer wilt weten.

Ik ben Jennifer van Stralen- Simonis, woonachtig in
Hoek van Holland met mijn man en
twee kinderen en sinds 1 december
2019 werkzaam als
ondersteuningsadviseur bij SPOW.
Acht jaar geleden ben ik, na mijn
studie, gestart als Psycholoog
binnen het SO/VSO cluster 3 in
Rotterdam, waar ik met veel plezier
heb gewerkt. Een nieuwe uitdaging is op mijn pad
gekomen: als ondersteuningsadviseur kan ik met
mijn kennis en werkervaring een nieuwe weg
inslaan, mijn ervaring binnen het onderwijs
verbreden en een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de leerlingen die onze
ondersteuning nodig hebben. Mijn eerste maand bij
SPOW zit er op, een maand met mooie, nieuwe
ervaringen. Ik kijk uit naar een prettige
samenwerking!

Ik heb met ontzettend veel plezier bij het SPOW gewerkt
en zal het werk en jullie missen. Bedankt voor de fijne
samenwerking, de leerzame en prettige contacten!
Wie weet komen we elkaar nog eens tegen, ik houd het
in ieder geval op: ‘oant sjen’!
Groet,
Alice

www.terramirabili.nl

Ik ben Esther van der Heide, van origine een trotse
Friezin, inmiddels ben ik alweer 7 jaren woonachtig
in Den Haag. Na het afronden
van de opleiding
Orthopedagogiek ben ik
werkzaam geweest in het
primair onderwijs als Ambulant
begeleider. De afgelopen jaren
heb ik met veel plezier gewerkt
als Intern Begeleider op de
Haagse Scholen. Zorg dragen voor leerlingen is het
gemeenschappelijk uitgangspunt geweest in mijn
werkzaamheden tot nu toe en ook bij SPOW mag ik
mij hiervoor blijven inzetten. Ik ben ervan overtuigd
dat de beste zorg en het beste onderwijs rondom
een leerling tot stand komt wanneer alle
betrokkenen met elkaar de verbinding zoeken en
daarbij de behoefte van het kind centraal stellen.
Ik kijk er naar uit om u in het werkveld te mogen
ontmoeten en met elkaar vorm te geven aan
passend onderwijs voor leerlingen in het Westland.
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Contactgegevens SPOW
Wij verzoeken u deze gegevens niet te communiceren
met ouders.
Directie (a.i.)
Roger Meijer

06-50 972 644
r.meijer@spow.nl

Ondersteuningsadviseurs
Lena Klein Hofmeijer 06-14 234 747
(verlof tot half mei)
l.kleinhofmeijer@spow.nl
Esther van der Heide 06-38 170 107
e.vanderheide@spow.nl
Jennifer van Stralen
06-14 234 595
j.vanstralen@spow.nl
Marleen Rijnsent
06-34 089 659
m.rijnsent@spow.nl
Lysanne van de Velde 06-14 234 586
l.vandevelde@spow.nl
Mathilde de Reede
06-14 234 604
m.dereede@spow.nl
Hettie Mali
06-14 234 627
h.mali@spow.nl
Sterk Op School (SOS)
Christine Perrenet
06-14 142 736
c.perrenet@spow.nl
Steunpunt Hoogbegaafdheid
Jantine van der Valk
steunpunthb@spow.nl
Contactgegevens secretariaat (ma/di/do)
Lianne de Kruijk
0174-642090
(reïntegratietraject)
l.dekruijk@spow.nl
secretariaat@spow.nl
Wendy van Paasen
06-42 742 604
(Officemanager a.i.)
w.vanpaasen@spow.nl
Postadres
Postbus 25, 2670 AA
Naaldwijk
Bezoekadres
De Savornin Lohmanstraat 1,
2672 BB Naaldwijk
Website
www.spow.nl

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.
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Overzicht scholen
ondersteuningsadviseurs
vanaf januari 2020
Jennifer
Daltonschool
Honselersdijk
Daltonschool Naaldwijk
Hoeksteen
Mariaschool
PWA ‘s-Gravenzande
Verburch-hof
Willemschool
Zeester

Mathilde
Andreashof

Hettie
Jozefschool Hoek van
Holland
Kennedy
Koningin Julianaschool
Nieuwe Weg
Regenboog
SBO De Diamant
SO De Strandwacht
SO Herman
Broerenschool

Lysanne
Achtsprong

Esther
Aloysiusschool
Dalton Poeldijk
Groene Oase
Montessorischool
Naaldwijk
Rehoboth
Startblok
Waalcampus

Driekleur
Jozef Wateringen
Kameleon
Kyckert
Prins Mauritsschool
Rijckevorsel
Schutse

Bernadette
Driemaster
Kompas
Ouverture
PWA de Lier
Schakelklas
Vlieten

Marleen
Aventurijn
Blinkerd
Hofvilla
Joannesschool
Pieter v.d. Plas
Wegwijzer
S(B)O buiten de regio

Belangrijke data SPOW
Telefonisch spreekuur ‘Hoogbegaafdheid’ o.l.v.
Jantine van der Valk
Woensdag van 13.30-14.30 uur, T 06-46 262 980



12 en 19 februari 2020
4, 11, 18 en 25 maart 2020

Netwerkochtend bestuurders, directie/IB en
ambulant begeleiders, leden SENtrum en sociaal
kerntteam
Van 9.00 tot 13.00 uur (incl. lunch)
In ’t Centrum in De Lier



24 maart 2020
28 mei 2020

Intervisie Cissy Canninga
Woensdag van 13.30 tot 16.00 uur bij De Diamant,
locatie Hoge Woerd.



Groep 1: 20 mei 2020
Groep 2: 19 februari, 10 juni 2020
Aanwezigheid alleen op uitnodiging!

Cursus autisme Cissy Canninga
Woensdag van 13.30 tot 16.00 uur bij De Diamant,
locatie Hoge Woerd.
Basiscursus groep 1: 12 februari 2020
Verdiepingscursus groep 1: 11 maart, 25 maart en
8 april 2020
Basiscursus groep 2: 19 februari 2020
Verdiepingscursus groep 2: 18 maart, 1 april en
15 april 2020

