Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 1 – Schooljaar 2021-2022

december 2021 - Jaargang 7

Voorwoord
Beste collega’s,
De kerstvakantie staat voor de deur en sneller dan gepland. Met respect kijkt SPOW naar hoe de collega’s in de
scholen er onder steeds wisselende landelijke en schoolspecifieke omstandigheden zijn voor de leerlingen.
Schoolbezoeken
Ik heb geprobeerd de organisatie en alles er omheen te leren kennen. Door de coronamaatregelen is het mij
minder goed gelukt om scholen te bezoeken dan ik had gewild. Het secretariaat zal de komende periode
schoolbezoeken inplannen. Ik kijk er naar uit om - waar mogelijk fysiek en anders digitaal - de directeuren en
intern begeleiders die ik nog niet één op één heb ontmoet te leren en kennen en om een beeld te krijgen van de
school.
Inspectie
In november-december 2020 is de inspectie bij SPOW op bezoek geweest. Inspectie heeft een paar
herstelopdrachten gegeven. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om deze en andere zaken op te pakken. Er is
verbeterd, vernieuwd en geïnvesteerd in contacten met het veld en de ketenpartners. De resultaten daarvan
worden nu steeds meer zichtbaar. Begin november heeft inspectie SPOW weer bezocht en onderzoek gedaan
naar de herstelopdrachten vanuit het nieuwe inspectiekader. De gebieden waar inspectie een oordeel op heeft
gegeven zijn door de inspectie met een voldoende beoordeeld. Daar zijn we trots op!
Nieuwe huisvesting en team SPOW
Eind vorig schooljaar is SPOW verhuisd naar een eigen locatie aan de
Zwartendijk 52 te Naaldwijk. Qua personele bezetting hebben we helaas
afscheid moeten nemen van Christine Perrenet, die werkte als ondersteuningsadviseur voor Sterk Op School. Meer hierover vindt u verderop in
deze nieuwsbrief. Lysanne van de Velde start in januari 2022 weer na een
sabbatical van drie maanden. Lena Klein Hofmeijer, die bevallen is van een
gezonde zoon, Jip, start in februari weer. Daarnaast is Jennifer van Stralen
langdurig afwezig. Cissy Canninga en Annabel Zemering vervangen hen.
Wendy van Paasen, die als zzp’er het secretariaat ondersteunde, is bevallen
van een gezonde dochter, Evin. Shomara Buschbaum vervangt haar tijdelijk.
Daarnaast versterkt Floor van Loo ons team sinds begin 2021 op beleidsgebied.
Vacatures
Vanaf 1 februari komt Diana Haksteeg het secretariaat versterken. We heten Diana van harte welkom in het
SPOW-team. Daarnaast hebben we op dit moment twee vacatures; ondersteuningsadviseur en staffunctionaris
beleid en advies Passend Onderwijs. De vacatures zijn te vinden op onze website.
Ik wil u namens het hele team van SPOW sterkte wensen bij de afrondingen voor de kerstvakantie en het geven
van noodopvang. In principe gaan de afspraken die u deze week met ons heeft staan door. Een goede
kerstvakantie gewenst en tot in het nieuwe jaar!
Hartelijke groeten,
Mattanja Kats, directeur
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Vacature OPR leden
(Ondersteuningsplanraad)
De afgelopen maanden heeft de OPR via
verschillende kanalen een oproep uitgedaan
voor het werven van OPR leden. Door het
aftreden van meerdere leden waren er
vacatures ontstaan.
De OPR bestaat uit ouders en
personeelsleden van de verschillende
schoolbesturen van SPOW.
Inmiddels zijn er gelukkig een aantal
vacatures ingevuld. De OPR is nog op zoek
naar:
Een ouder vanuit:
 West openbaar Onderwijs
 het Speciaal Onderwijs
Een personeelslid vanuit:
 de éénpitters (schoolbestuur met
één basisschool binnen SPOW)
 het Speciaal Onderwijs
Voor meer informatie verwijzen wij u naar
onze website.

-

Een

Belangrijke data SPOW
(locatie onder voorbehoud van Corona maatregelen)

Netwerkochtend SPOW
Voor bestuurders-schooldirecteuren-intern begeleiders
Van 9.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) in ’t Centrum, De Lier
Dinsdag
22-03-2022
Donderdag
30-06-2022

Regio-ochtenden SENtrum
Voor intern begeleiders
Van 9.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) in ’t Centrum in De Lier
Donderdag
27-01-2022
Dinsdag
31-05-2022

Verdiepingsbijeenkomst OT
Voor intern begeleiders
Van 9.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) in ’t Centrum in De Lier
(stond eerst gepland op 26-10-2021, is verzet)
Dinsdag
08-02-2022

HB Leernetwerk
Voor alle medewerkers van de scholen
Van 16.00 tot 17.30 uur, locatie ’t Centrum in De Lier
Beginners:
Donderdag
10-03-2022
Compacten en verrijken bij (hoog)begaafde leerlingen. Hoe
integreer je dit in het normale lesaanbod?
Dinsdag
07-06-2022
Onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen
Gevorderden:
Dinsdag
08-03-2022
Kennis en handvatten bij leerlingen met dubbelbijzonderheid
Donderdag
09-06-2022
Leren leren hoe doe je dat? Executieve functies versterken bij
(hoog)begaafde leerlingen.
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Vacatures SPOW
SPOW heeft op dit moment twee vacatures:
Ondersteuningsadviseur
We zijn op zoek naar een psycholoog/ orthopedagoog voor de functie van
ondersteuningsadviseur voor 4 dagen per week (0.8 fte). Als ondersteuningsadviseur ben je vanuit het samenwerkingsverband contactpersoon van
basisscholen in de regio Westland. De volledige vacatures is te vinden op
onze website.
Staffunctionaris beleid en advies Passend Onderwijs
We zijn op zoek naar een staffunctionaris voor 4 dagen per week (0.8 fte). Als
staffunctionaris beleid en advies ben je, samen met de directeur,
verantwoordelijk voor het beleid binnen de bureau- en netwerkorganisatie.
De volledige vacature is eind deze week te vinden op onze website.

Wijziging bezetting Sterk Op School (SOS)
Sinds de start van Sterk Op School (SOS/ www.sterkopschool.nl) is Christine Perrenet vanuit
SPOW betrokken en aanspreekpunt geweest voor voorschoolse organisaties, scholen en
ouders. Zij heeft helaas besloten om per 1 augustus 2021 met deze werkzaamheden te
stoppen. Hieronder een bericht van Christine, waarin zij een en ander toelicht. Wij zullen de
inzet van Christine gaan missen, maar hebben inmiddels gelukkig wel een opvolgster
gevonden, Wieneke Grootaarts. Zij is gedetacheerd vanuit de Loodsboot. Lia Perrenet, die al
enkele jaren werkzaam is voor Sterk Op School, zal samen met Wieneke de werkzaamheden
voortzetten.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier voor Sterk Op School gewerkt en ouders en
verwijzers ondersteund om een passende onderwijsplek voor hun kinderen te vinden. Ik heb
onwijs genoten van de contacten met ouders, kinderen en met de mensen van de verschillende
kinderdagverblijven, scholen en andere instellingen. Omdat er maar 24 uur in een dag zitten en
ik mij binnen mijn praktijk op andere uitdagingen ga richten, heb ik besloten om mijn
werkzaamheden voor Sterk Op School aan iemand anders over te dragen. Mijn opvolger wordt
Wieneke Grootaarts. Zodra zij bij een van jullie kinderen betrokken is, kan je met haar
kennismaken. Lopende casussen zal ik zelf nog afronden.
Wanneer je vragen hebt over een Sterk Op School-traject of wil sparren over een aanmelding,
dan kan die vraag in de toekomst het beste via info@sterkopschool.nl gesteld worden. Er zal
dan door iemand van het team contact worden opgenomen.
Bedankt voor de fijne samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Christine Perrenet
Sterk Op School
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Hoogbegaafdheid
Direct na de kerstvakantie, op vrijdag 14 januari 2022, start Stichting iQ+ in afstemming met SPOW
de pilot Next Level. Deze pilot is een aanbod voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen die in
groep 7 of 8 zitten die al (zo goed als) helemaal door de basisschoolstof heen zijn. Dit kunnen
kinderen zijn die al versneld de leerjaren hebben doorlopen.
De pilot loopt tegelijkertijd met het al langer bekende initiatief POVO+klas dat zich deels op dezelfde
doelgroep focust. Next Level biedt naast de POVO+klas eenmalig een uitgebreider aanbod aan. Bij de
brede evaluatie van de POVO+klas in 2022 zullen ook de opgedane ervaring met Next Level worden
meegenomen. Deze dienen als input om vanaf schooljaar 2022/2023 een verbeterd aanbod neer te
zetten voor deze doelgroep. Afhankelijk van de coronamaatregelen zal de klas fysiek of online
plaatsvinden.
Voor informatie over de pilot en hoe je een leerling kunt aanmelden kun je kijken op:
www.stichtingiqplus.nl/projectpilot-next-level/

Cursus Autisme
De afgelopen jaren heeft Cissy Canninga vanuit SPOW de cursus autisme verzorgd. Vanaf dit schooljaar gebeurt
dit niet meer vanuit SPOW, maar vanuit Groeikracht. Hieronder op verzoek van Cissy Canninga de informatie
voor leerkrachten die willen deelnemen.
Regio Delft en omstreken
Cissy Canninga
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
06 -42405075
steunpuntdelft@vazze.nl
www.steunpunt-autisme.nl

Nieuwe cursusronde ‘autisme-expert’
De cursus ‘autisme-expert’ is inmiddels door 8 cursusgroepen van 12 leerkrachten en IB-ers gevolgd. De cursus
bestaat uit 8 bijeenkomsten: Eerst wordt de basiscursus gegeven van 5 bijeenkomsten met onderwerpen als:
relatie en communicatie, structureren en autonomie, instructie en moeilijk gedrag. Daarna volgt een
verdiepingsronde van drie bijeenkomsten, bestaande uit zelfgekozen onderwerpen en uitgewerkt door de
cursusleidster, drs. Cissy Canninga (Steunpunt Autisme NZH). Een gedeelte van de deelnemers aan deze cursus
vormt nu de intervisiegroep ‘autisme-experts’, deze groep komt drie maal per jaar samen.
Er start een nieuwe cursusgroep! Er is hiervoor nog een aantal plaatsen beschikbaar (personen die op de
wachtlijst stonden worden eerst benaderd). Het is voor het volgen van de cursus prettig wanneer u een leerling
met autisme in de klas heeft, zodat het geleerde meteen toegepast kan worden.
Dit schooljaar verloopt de aanmelding en de bekostiging van de cursus anders: niet meer via het SPOW maar via
Groeikracht. Belangstellenden kunnen zich hier rechtstreeks aanmelden,
https://www.groeikrachtwestland.nl/aanbod/
De cursus vindt plaats op de woensdagmiddagen van 13.30 uur tot 16.00 uur op een locatie in het Westland. We
starten zodra de groep compleet is!
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Contactgegevens SPOW
Wij verzoeken u deze gegevens niet te communiceren
met ouders.

Contactgegevens Sterk Op School
(SOS)

Directie
Mattanja Kats, directeur

via secretariaat@spow.nl

Website

Ondersteuning beleid
Floor van Loo

www.sterkopschool.nl
Ouders kunnen hun kind
aanmelden via deze website

f.vanloo@spow.nl
E-mail

sterkopschool@spow.nl

Secretariaat
Algemeen
Lianne de Kruijk
Wendy van Paasen
Shomara Bushbaum
Ondersteuningsadviseur
Esther van der Heide
Hettie Mali
Jennifer van Stralen
(Tijdelijk afwezig)

Lena Klein Hofmeijer
(Met verlof tot 1-2-2022)

Lysanne van de Velde
(Met verlof tot 15-1-2022)

Marleen Rijnsent
Mathilde de Reede
Cissy Canninga
Annabel Zemering

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

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
06-42405075
c.canninga@spow.nl
06-28053864
a.zemering@spow.nl

Ondersteuningsadviseurs:
Lia Perrenet
Wieneke Grootaarts
Vanuit SKT (Sociaal Kernteam):
Maaike v.d. Kamp

Contactgegevens SENtrum
Website
E-mail

Uitvoerders BOSK
(Begeleiding Op School en in de Klas)
Vanaf 1 augustus 2021 zijn de volgende personen
werkzaam als BOSK-uitvoerder van SPOW


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



OPR
Ondersteuningsplanraad



OPR@spow.nl




Postadres
Bezoekadres

Website

Postbus 25
2670 AA Naaldwijk
Zwartendijk 52
2671 LL Naaldwijk
www.spow.nl

www.sentrum.nl
sentrum@spow.nl



BOSK Hoogbegaafdheid
Ron Gram
BOSK Leerontwikkeling en welbevinden
Leerkrachten van SBO De Diamant
BOSK Autisme en prikkelverwerking
Cissy Canninga
Annabel Zemering
BOSK Medisch en motorisch
Marleen Rijnsent
BOSK Zeer moeilijk lerend
Simone Tenwolde
BOSK Gedrag
Adviseurs van de Loodsboot,
waaronder Ulbe Spaans

