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Voorwoord
Beste collega,
In de nieuwsbrief van februari 2020 heb ik me aan u voorgesteld
en enthousiast verteld dat ik 1 mei zou gaan beginnen. Vlak na
mijn benoeming begon de Coronacrisis en in overleg tussen mijn
vorige werkgever en de regio Westland is uiteindelijk besloten
dat ik 1 augustus zou beginnen.
Ik ben mijn carrière gestart in het primair onderwijs, als
leerkracht, ambulant/intern begeleider en orthopedagoog. Na
een periode les te hebben gegeven in het HBO heb ik de
overstap naar het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
Haaglanden gemaakt.
Na de zomervakantie ben ik dan eindelijk begonnen in de regio,
waar ik ben opgegroeid, terug op bekend terrein met heel veel
nieuwe mensen te ontmoeten en mooie doelen om met elkaar te
behalen. Ik het team en het bestuur leren kennen en ben
aangeschoven in allerlei overleggen, zoals de netwerkochtend,
de Stuurgroep SENtrum en overleg met het SBO en SO, waar ik al
wat gezichten uit het werkveld heb ontmoet.
Ik wil dit schooljaar zo veel mogelijk scholen bezoeken. Ik besef
me dat Corona er mede voor zorgt dat elkaar daadwerkelijk zien
een groot goed is geworden. Zoals ik het Westlandse onderwijs
deze weken heb leren kennen, vinden we daar met elkaar een
weg in.
Ik kijk uit naar een goede samenwerking met jullie!
Hartelijke groeten,
Mattanja Kats
Directeur

Belangrijke data SPOW
Netwerkochtend directie/IB
Van 9.00 tot 13.00 uur (met lunch)
In ’t Centrum in De Lier (onder
voorbehoud)
19 november 2020
digitaal
12 januari 2021
11 maart 2021
22 april 2021
17 juni 2021
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Netwerkochtenden en Corona
Helaas moet iedereen zich op dit moment aanpassen aan Corona. Dat
weet u als geen ander. Ook bij SPOW ervaren wij dat dingen door
Corona soms net iets anders moeten dan wij zouden willen. Zo werken
wij op dit moment zoveel mogelijk thuis, voor zover ons werk dat
toelaat. We hebben de eerste netwerkochtend helaas al moeten
aanpassen en ook de tweede netwerkochtend zal niet plaatsvinden
zoals u van ons gewend bent. Deze netwerkochtend op 19 november
2020 zal digitaal plaatsvinden. De voorbereidingsgroep, bestaande uit
de bovenschoolse intern begeleiders en het SPOW, doen hun uiterste
best om u een vervangend programma te kunnen aanbieden en
proberen u daar tijdig over te informeren.

Corona-richtlijnen SPOW
De ondersteuningsadviseurs van SPOW hebben contact met alle scholen in de regio. Dat brengt
verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt voorzichtigheid van ons. Wij volgen daarin de landelijke richtlijnen.
Op dit moment handelen wij als volgt:






Het uitgangspunt van het SPOW is dat de ondersteuningsadviseur via videobellen aanwezig is bij een
SOT of HIA.
Indien een school wil dat het de ondersteuningsadviseur fysiek aanwezig is, is dat in afstemming met
de ondersteuningsadviseur mogelijk. De ondersteuningsadviseur bepaalt zelf of hij/zij deelneemt aan
fysieke bijeenkomsten, het is niet verplicht. De situatie op de school, eventuele persoonlijke
gezondheidsrisico’s en andere omstandigheden worden hierbij meegewogen.
Voorafgaand aan het overleg waar de ondersteuningsadviseur fysiek bij aanwezig is, is er contact
tussen de ondersteuningsadviseur en de intern begeleider.
Bij een fysiek overleg dient de school zorg te dragen voor een veilige omgeving waarbij de regels van
de overheid worden nageleefd (de 1,5 meter afstand en goede ventilatie).

Nieuw ondersteuningsplan SPOW 2020-2024
Op 1 augustus 2020 is ons nieuwe ondersteuningsplan ingegaan. Het nieuwe plan is te vinden op onze website
en de ondersteuningsadviseurs zorgen ervoor dat de scholen de papieren versies krijgen. In het
ondersteuningsplan staat vermeld hoe de ondersteuning in onze regio de komende vier jaar zal worden
ingevuld. In grote lijnen is de ondersteuning gelijk gebleven. Een belangrijke wijziging is wel, dat er een aantal
BOSK (Begeleiding op school en in de klas) opties bijgekomen zijn. Zo is er nu ook BOSK Leerontwikkeling en
Welbevinden en BOSK Hoogbegaafdheid. Daarnaast geeft SENtrum ook ruimte voor jullie eigen initiatieven.
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Afscheid Jos van der Ende, voorzitter dagelijks bestuur SPOW
Per 1 september 2020 heeft Jos van der Ende, directeur WSKO (Westlandse Stichting
Katholiek Onderwijs Westland) zijn taken overgedragen aan Henriëtte Boevé. Per 1
oktober is hij met pensioen gegaan. Jos is al vele jaren betrokken bij ons
samenwerkingsverband. Bij de voorganger van SPOW, FSPOW, was hij al betrokken als
voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Toen in 2014 als gevolg van Passend Onderwijs een
nieuw samenwerkingsverband in onze regio werd opgericht, SPOW, heeft hij wederom de
taak van voorzitter van het Dagelijks Bestuur op zich genomen. Langs deze weg willen wij
hem bedanken voor de manier waarop hij zich alle jaren heeft ingezet voor het
samenwerkingsverband. Wij wensen Jos heel veel geluk en hopen dat hij samen met zijn
familie mag genieten van zijn welverdiende pensioen. Zijn opvolgster Henriëtte Boevé zal
zijn taak als voorzitter van het Dagelijks Bestuur overnemen. Wij heten haar van harte
welkom en wensen haar veel succes in het Westland.

Onderwijs Transparant (OT) en
Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s)
Vanaf begin schooljaar 2019-2020 worden de TLV beschikkingen vanuit
OT afgegeven. Dat wil zeggen dat we met één klik op de knop een TLV
met begeleidende brief kunnen printen. De informatie wordt vanuit OT
in de brief en TLV verwerkt. Belangrijk hierbij is dus dat de informatie in
OT juist is. We hebben gesignaleerd dat met regelmaat het adres van
een leerling niet up to date is in OT. Vaak is het dan zo dat het dossier
van de leerling in OT wordt gezet en een leerling daarna verhuist.
Tegen de tijd dat een TLV wordt aangevraagd, kan het adres dus niet
meer kloppen. Met als gevolg dat de TLV naar een verkeerd adres
wordt gestuurd. Dit is uiteraard zeer onwenselijk. Aan alle intern
begeleiders daarom het verzoek om de gegevens in het dossier van de
leerling onder het tabblad ‘Leerling, school, ouders/verzorgers’
voorafgaand aan een aanvraag TLV te wijzigen.
Daarnaast is er sinds kort in OT onderscheid gemaakt tussen een
nieuwe TLV aanvraag en een herbeoordeling, omdat de bijbehorende
brief aan ouders verschilt. Het is daarom van belang dat de intern
begeleider de juiste TLV in OT aanvraagt. Voor intern begeleiders van
een reguliere school is dit altijd een nieuwe TLV, met de naam
‘Toelaatbaarheidsverklaring [type onderwijs]’. S(B)O scholen die een
herbeoordeling aanvragen kiezen voor ‘herbeoordeling TLV [type
onderwijs]’, hierbij is het type onderwijs en het bekostigingsniveau
gelijk aan de lopende TLV. Is dit niet het geval dat betreft het eveneens
een nieuwe aanvraag.

Nieuwsbrief Steunpunt Hoogbegaafdheid
Op 17 september 2020 heeft u van Lena Klein Hofmeijer en
Esther van der Heide de eerste nieuwsbrief vanuit Steunpunt HB
ontvangen. U kunt de nieuwsbrief bekijken via de volgende link:
https://mailchi.mp/6889baa6e2b0/nieuwsbrief-steunpunt-hbseptember-2020. Hierin staat ook vermeld hoe u zich kunt
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Regiocoördinatoren hoogbegaafdheid gezocht
Het Steunpunt Hoogbegaafdheid is dit jaar weer enthousiast van start gegaan. Naast de
aansturing door Esther van der Heide en Lena Klein Hofmeijer is het streven dat
Steunpunt HB wordt versterkt met vijf regiocoördinatoren, uit elke regio één. We zijn
dit jaar gestart met vier regiocoördinatoren, er staat een vacature open voor de regio
Monster-Poeldijk. Daarnaast zijn we voor de rest van dit schooljaar nog op zoek naar
een (tijdelijke) vervanger voor de regio ’s-Gravenzande-Hoek van Holland. De huidige
coördinator, Bianca Vermaas, is zwanger. Zij zal begin februari met verlof gaan en komt
na haar verlof (begin schooljaar 2021-2020) graag weer terug als regiocoördinator.
Ben of ken jij een enthousiaste leerkracht, intern begeleider, directeur of ander teamlid
van een school in Monster, Poeldijk, ’s-Gravenzande of Hoek van Holland met affiniteit
met hoogbegaafdheid? Laat het dan weten in een mail aan steunpunthb@spow.nl .

Rondleidingen SBO en SO via ondersteuningsadviseur
Er zijn 2 soorten rondleidingen voor ouders op SBO en SO scholen:


Informatieve rondleiding
Voor de ouders van kinderen die een mogelijke overstap naar het SBO of SO gaan maken, kan het
meerwaarde hebben ouders te laten zien wat het SO of SBO inhoudt.



Rondleiding in aanloop naar of na ontvangst TLV
Kennismaking met de toekomstige school van de leerling

Met SBO de Diamant en SO De Strandwacht is afgesproken dat de rondleidingen (zowel de informatieve als na
ontvangst TLV) worden aangevraagd door de ondersteuningsadviseur van het SPOW. Als rondleidingen worden
gegeven zonder dat het SPOW hierbij betrokken is, dan kan dit soms ongewild bepaalde verwachtingen bij
ouders scheppen, die niet waargemaakt kunnen worden.
Kortom: Als het wenselijk is dat ouders een rondleiding doen op het SO of SBO dan neemt de IB-er hierover
contact op met de ondersteuningsadviseur. Deze informeert de SO of SBO school en daarna leggen ouders/IB
zelf contact.
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Contactgegevens SPOW
Wij verzoeken u deze gegevens niet te communiceren
met ouders.
Directie
Mattanja Kats, directeur
Secretariaat
Algemeen

secretariaat@spow.nl
0174-642090
l.dekruijk@spow.nl
w.vanpaasen@spow.nl

Lianne de Kruijk
Wendy van Paasen
Ondersteuningsadviseur
Esther van der Heide
Hettie Mali
Jennifer van Stralen
Lena Klein Hofmeijer
Lysanne van de Velde
Marleen Rijnsent
Mathilde de Reede

Sterk Op School (SOS)
Christine Perrenet

via secretariaat

06-38 170 107
e.vanderheide@spow.nl
06-14 234 627
h.mali@spow.nl
06-14 234 595
j.vanstralen@spow.nl
06-14 234 747
l.kleinhofmeijer@spow.nl
06-14 234 586
l.vandevelde@spow.nl
06-34 089 659
m.rijnsent@spow.nl
06-14 234 604
m.dereede@spow.nl

06-14 142 736
c.perrenet@spow.nl

Steunpunt Hoogbegaafdheid
Lena Klein Hofmeijer en
Esther van der Heide
Vragen via mail
steunpunthb@spow.nl
Postadres
Bezoekadres
Website

Postbus 25, 2670 AA
Naaldwijk
De Savornin Lohmanstraat 1,
2672 BB Naaldwijk
www.spow.nl
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OVERZICHT SCHOLEN ONDERSTEUNINGSADVISEURS
vanaf 1 augustus 2020
Esther

Hettie

Jennifer

Lena

Dalton Honselersdijk

EWM Monster

Dalton Naaldwijk

J.F. Kennedyschool

Groene Oase

Jozefschool
H. v. Holland
Koningin
Julianaschool
Nieuwe Weg

Hoeksteen

Rehoboth

Regenboog

Mariaschool

Montessorischool
Naaldwijk
Startblok

Waalcampus

SBO De Diamant
SO De Strandwacht

PWA s Gravenzande
Verburch-Hof
Willemschool
Zeester
SO Herman
Broerenschool

Aloysius Maasland
Dalton Poeldijk

Lysanne

Marleen

Mathilde

Achtsprong
Bernadette
Driemaster

Aventurijn
Blinkerd
Hofvilla

Kompas

Joannesschool

Ouverture
PWA de Lier
Schakelklas

Pieter v.d. Plas
Wegwijzer
Externe contacten
(SBO en SO)

Andreashof
Driekleur
Inova
(vh Rijckevorsel)
Jozefschool
Wateringen
Kameleon
Kyckert
Prins Maurits

Vlieten

Schutse
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