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Beste collega’s,
In alle regio’s zijn de scholen weer van start gegaan en dat merken we als kantoor van het
samenwerkingsverband. Individuele vragen over kinderen, bijeenkomsten van de lokale tafels,
OPR- en bestuursvergaderingen alles is weer van start gegaan.
Vaak ook met nieuwe gezichten want we constateren dat er op alle niveaus binnen het swv
personeelswisselingen zijn. Juist in een netwerk organisatie, waar het elkaar kennen belangrijk is,
vraagt dat veel. Vandaar dat we een bijeenkomst hebben belegd voor iedereen die nieuw is in
het swv of op een nieuwe plek zit in het swv. Daarover meer in deze nieuwsbrief.
Het realiseren van een dekkend netwerk is een van de belangrijkste opdrachten waar we samen
voor staan. Dat geldt voor alle leerlingen. Ook voor kinderen met een complexe
onderwijsvraag. Hoe stemmen we daarop af en op welke wijze voorkomen we dat deze
leerlingen thuis komen te zitten. Binnen Op Koers kregen/krijgen deze leerlingen de
ondersteuning die ze nodig hebben, maar we moesten helaas constateren dat we andere keuzes
moeten maken. Ook hierover meer in deze nieuwsbrief.
Het bestuur van Zeeluwe is ondertussen o.a. bezig met het vormgeven van een
toekomstbestendig bestuursmodel (Governance). Afgelopen maandag hebben we op de VvA
met elkaar daarover van gedachten gewisseld.
Wilfred de Vries
Directeur-bestuurder
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Op Koers
Het onderzoeks- en integratiearrangement Op Koers voor (hoog)begaafde kinderen met ernstige
multi-problematiek is gestopt. Nieuwe aanmeldingen voor onderzoekstrajecten kunnen niet
meer worden gedaan. Voor kinderen die vorig jaar ook al bij Op Koers zaten, wordt de komende
periode een passend advies gegeven en wordt er naar een goede oplossing gezocht.
De stuurgroep van Op Koers ( VCO Harderwijk-Hierden, Stichting Volare en swv Zeeluwe) is de
afgelopen maanden meerdere keren bij elkaar geweest en komt tot de conclusie om het project
met subsidie van OCW, zoals het is ingericht, niet voort te zetten. Redenen hiervoor zijn o.a dat
er een beperkt aantal kinderen deelnemen en deze ook niet altijd pasten binnen de doelgroep
waarvoor het traject was opgezet.
Het swv Zeeluwe is met het ministerie in gesprek over de mogelijkheid om de HB subsidie die
hiermee vrij valt op een andere manier in te zetten t.b.v het dekkend netwerk HB. Voor vragen
kunt u contact opnemen met Irene leijten via ileijten@zeeluwe.nl.

Monitor dekkend netwerk
De monitor wordt dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut. Het
Kohnstamm instituut heeft veel kennis en ervaring opgedaan met het evaluatie onderzoek van
Passend Onderwijs.
Op basis van de gesprekken aan de lokale tafels en met directeuren en IB’ers hebben we een
aantal wijzigingen doorgevoerd:
• De vragenlijst is aanzienlijk ingekort voor de scholen van het reguliere basisonderwijs.
• Daarnaast gaan we in gesprek met het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs over de
ontwikkeling van passend onderwijs in onze regio.
• Aan orthopedagogen vragen we dit jaar hun reflectie te geven op extra ondersteuning in de
scholen. De vragenlijst voor orthopedagogen wordt dinsdag 12 oktober
verstuurd.Sluitingsdatum is vrijdag 5 november.
De monitor is via een Elionlink woensdag 29 september per e-mail vanuit Kohnstamm Instituut
naar de scholen verstuurd. De sluitingsdatum is vrijdag 29 oktober. We gaan voor een respons
van 100%. De terugkoppeling vindt begin volgend jaar plaats aan scholen, lokale tafels, OPR en
bestuur.
Tot nu toe hebben 28 scholen (van de 111 scholen) de monitor ingevuld.

Mededelingen Tommy
1. Inloggen
I.v.m AVG is vanaf 1-8-2021 het invullen van de tweefactor authenticatie een verplichte
actie.
2. Thuiszitters
Melding van thuiszitters moet worden gedaan bij Leerplicht en swv Zeeluwe.
De scholen kunnen vanaf nu ook In Tommy een thuiszitter melden.
Vergeet niet de einddatum van het thuiszitten in Tommy op te nemen.
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2e deskundige bij aanvraag TLV
Een van de onderwerpen die we hebben op te pakken in dit schooljaar is de wijze waarop wij als
samenwerkingsverband invulling geven aan het 2e deskundigenadvies. Nu al is een
2e deskundigenadvies voorwaarde voor een TLV. De eisen die gesteld worden aan die 2e
deskundige zijn echter in ontwikkeling. We zijn hierover in gesprek met de commissie
Onderinstroom. Binnenkort komen we hierop terug.

Flyer specialismen Stichting EduCare en Stichting Volare
De scholen van Stichting EduCare en Stichting Volare bieden onderwijs aan kinderen met
speciale onderwijsbehoeften. In de flyer die zij samen hebben uitgebracht staat alle informatie
over de onderwijssoorten die hun scholen bieden.
Vanaf maandag 11 oktober staat deze flyer ook op onze website.

Netwerk/informatiebijeenkomst Zeeluwe
Interactievemiddag waar informatie, ervaringen uitwisselen en ontmoeting
centraal staan.
Voor wie: bestuurders, directies en IB’ers.
Datum: donderdag 28 oktober
Tijdstip: 13.30 uur – 16.30 uur
Locatie: Postillion Hotel, Strandboulevard 3, 3882 RN Putten
• Wat zijn de taken van swv Zeeluwe
• Han Schipper en Sieb van der Heide geven uitleg over commissie Onderinstroom, TLV
aanvragen, etc.
• Presentaties specialistisch onderwijs
• Uitleg over Tommy – door Michel Oortgijs

Noteer deze datum alvast in uw agenda!
De uitnodiging met programma ontvangt u binnenkort.

Regionale bijeenkomst Samenwerking Jeugd en onderwijs
Datum: woensdag 3 november
Tijdstip: 13.00 tot 14.15 uur
Microsoft Teams: online meeting
Voor wie: directeuren, intern begeleiders, professionals van de gemeente, jeugdhulp en
iedereen die met kinderen, jeugd en jongeren werkt.
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Wat
Tijdens deze korte digitale bijeenkomst hopen we jullie te inspireren, informeren en activeren
over het versterken van de onderlinge lokale samenwerking tussen iedereen die met jeugd
werkt.

Wie
Sharron Stellaard heeft een promotieonderzoek gedaan naar de effecten van passend onderwijs.
Zij zal in een halfuur presenteren wat werkzame factoren zijn in de onderlinge samenwerking.
Vervolgens is er kort de ruimte voor het stellen van een aantal vragen.

Waarom
Ter afsluiting krijgt iedereen een drietal vragen mee om lokaal te bespreken. De uitkomsten van
deze vragen dienen ter voorbereiding op de fysieke regionale bijeenkomst die wij in maart 2022
willen organiseren over de samenwerking tussen onderwijs, Jeugdhulp, Kinderopvang,
welzijnswerk enz.

Programma
13.00 - 13.10 uur
13.10 - 13.20 uur
13.20 - 14.00 uur
14.00 - 14.15 uur

Opening en uitleg over de regionale ontwikkelagenda
Dynamische driehoek
Presentatie: werkzame factoren samenwerking, incl. vragen stellen
Afsluiting

Vervolg uitwisseling aan de lokale tafels
Ter bespreking: drie vragen voor de lokale tafels
1. Welke goede voorbeelden of werkzame factoren zien jullie in de samenwerking tussen
onderwijs, Jeugdhulp en ouders?
2. Welke zaken lopen nog moeizaam in de samenwerking tussen onderwijs, Jeugdhulp en
ouders? Waar lopen jullie tegenaan?
3. Welke onderwerpen en thema’s zijn geschikt voor de fysieke bijeenkomst van maart 2022 als
het gaat over de samenwerking?

Deelname is gratis.
Aanmelden kan via info@zeeluwe.nl met opgave van:
Naam:
Organisatie:
Functie:
Emailadres:

Boekbespreking
Aletta kan op de gewone basisschool niet meekomen en gaat naar het
speciaal onderwijs.
Met lijntekeningen in zwart-wit.
Voorlezen aan kinderen vanaf ca. 6 jaar om het thema 'de overstap naar
het speciaal onderwijs' bespreekbaar te maken.
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Vergaderdata
Commissie Onderinstroom
•
•
•
•
•

Ondersteuningsplanraad

7 december 2021
18 januari 2022
12 april 2022
24 mei 2022
7 juni 2022

•
•
•
•
•

18 november 2021
13 januari 2022
24 februari 2022
31 maart 2022
9 juni 2022

Dossiers dienen 2 weken voor de vergadering ingediend
te zijn in Tommy.

Vergadering van Aangeslotenen
• 25 oktober 2021
14.00 uur – 17.00 uur
Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2, Harderwijk zaal water
• 29 november 2021
14.00 uur – 17.00 uur
locatie n.t.b.

Herfstvakantie
• 16-10-2021 t/m 24-10-2021

Bereikbaarheid Zeeluwe
Telefoon
Maandag t/m donderdag

9.00 uur – 13.00 uur

0341-740007

Directeur-bestuurder
Beleidsadviseur
Medewerker TLV, leerlingzaken,
commissie Onderinstroom en
thuiszitters
Managementassistent
Controller

wdvries@zeeluwe.nl
ileijten@zeeluwe.nl
hschipper@zeeluwe.nl

E-mail
Wilfred de Vries
Irene Leijten
Han Schipper

Ellen Borst
Jacco Nieuwschepen

Facturen kunnen gestuurd worden naar
Algemene vragen kunnen gestuurd worden naar
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eborst@zeeluwe.nl
jnieuwschepen@zeeluwe.nl
administratie@zeeluwe.nl
info@zeeluwe.nl

