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We kijken terug op een
succesvolle themamiddag.
Voor de pauze nam Prof.
Dolf van Veen ons mee in
het project.Scholen, intern
begeleiders en/of
leerkrachten die
belangstelling hebben voor
dit project, kunnen zich
aanmelden bij
a.loer@swvwaterland.nl . Na
de pauze hingen we aan
de lippen van Steven Pont
die ons anderhalf uur
boeide met zijn visie op
gedrag. Met name het
filmpje over de interactie
tussen een baby en haar
moeder, maakte diepe
indruk. Steven heeft al
toegezegd dat hij ook op
de leerkrachtconferentie
van 5 maart 2018
aanwezig zal zijn. Ook
gaat hij tweemaandelijks
een column verzorgen
voor ons. De eerste vind je
hier.

Klankbord- Expertgroep
De Klankbord-Expertgroep
is op 6 april bijeen
geweest. Er is een positief
advies afgegeven over een
aanbod om het ERWDprotocol binnen de scholen
naar een hoger plan te
tillen. Dit aanbod wordt nu
besproken met de
schoolbesturen. Als we het
met elkaar eens kunnen
worden, wilen we met
ingang van het nieuwe
schooljaar gaan starten.
Ook gaf de Klankbord-

Expertgroep een aantal
goede suggesties m.b.t.
activiteiten van het
Samenwerkingsverband.
Zo gaan we in gesprek
met de scholen uit de
Purmer Noord over de
veranderende
samensteling van de
populatie kinderen.

Leerkracht Primair
In dit programma gaat het
om de preventie en
aanpak van gedragsproblemen in de klas. Het
doel van dit programma is
een directe bijdrage te
leveren aan de
ondersteuning van
leerkrachten in de klas. De
opzet van dit programma
is uitgelegd op de
themamiddag. Hier
vind je verdere informatie.
En met deze link
https://we.tl/gHdVoQls52
kom je bij een filmpje
waarin het project nog
eens wordt uitgelegd. We
organiseren een
voorlichtingsbijeenkomst
voor geïnteresseerde
scholen op woensdag 31
mei om 14:00 uur. De
plaats wordt nog bekend
gemaakt. Aanmelden via
j.devries@swvwaterland.nl

Samenwerking Jeugdzorg
In de afgelopen periode
zijn gesprekken gevoerd
om te kijken hoe we de
toegang tot de jeudzorg en
het multidisciplinair
overleg van BOOT, dichter

Alles over 21 st Century skills
Programma en Workshopoverzicht
van 17 mei a.s.

bij elkaar kunnen brengen.
Nu zijn het nog twee
gescheiden trajecten over
vaak dezelfde kinderen. Er
is afgesproken dat in
voorkomende gevallen een
medewerker van de
toegang jeugd aan gaat
sluiten bij het MDO van
BOOT.We hopen dat het
voorbeeld gevolgd gaat
worden door andere
gemeenten in onze regio.

Studiemiddag SO en SBO
SBOerking jeugdzorg
Op woensdag 17 mei
komen alle leerkrachten,
onderwijsassistentes,
intern begeleiders en
directeuren van SO- en
SBO scholen, bij elkaar in
het KRAS-stadion in
Volendam. Thema van
deze studiedag is: 21e
Century Skills en dan met
name ICT-gebruik in de
klas. Voor het globale
programma klik je hier.
Alle deelnemers ontvangen
nog een uitgebreide
uitnodiging.

Studybuddies en GRIP
Handleiding voor taalonderwijs
Handreikingen voor het omgaan in het
primair onderwijs met een of meer
anderstalige kinderen in de klas.

Veel scholen hebben
gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om
studybuddies te bestellen.
Op dit moment zijn er 79
gekocht voor 29 scholen.
Heb je ze nog niet
aangevraagd? Wacht niet
te lang.
We zijn druk bezig met de
ontwikkeling van een
cursus GRIP (op de
groep). Elf scholen hebben
zich hier voor opgegeven.
We zijn in gesprek met
een docente voor de
cursus prikkel-verwerking,
waarvoor 10 scholen zich
hebben opgegeven. Zodra

meer bekend is, laten we
het de scholen weten.

Extra Ondersteuning
Er wordt gevraagd of het
Samenwerkingsverband
namen heeft van mensen
die extra ondersteuning
voor kinderen kunnen
verzorgen. Die namen
hebben we veelal niet,
maar schoolbesturen
hebben wel namen van
mensen die op hun
scholen werkzaam zijn.
Vanuit het SWV willen we
jullie attenderen op
praktijk Waernes van
Marcel Poort. Marcel heeft
het afgelopen jaar op
verschillende scholen extra
ondersteuning verzorgd,
met prima resultaat. Wil je
hem bereiken, kijk dan op
www.praktijk-waernes.nl
of stuur een mail naar
praktijkwaernes@hotmail.com.
Een andere organisatie
waar contact mee is:
Skoolsupport.
Skoolupport heeft een
verschillend aanbod, maar
ook individuele begeleiding
in de klas. Bij deze
organisatie zijn
afgestudeerde HBO ‘ers in
dienst. Dat maakt het wel
wat duurder, maar de
eerste indrukken zijn
goed. www.skoolsupport.nl
Te bereiken via:
info@skoolsupport.nl

LAIKA
LAIKA is een begeleidingstraject(hoog)begaafdheid.
De medewerkers van
LAIKA begeleiden de
scholen bij het
implementeren van
onderwijs voor kinderen
met een ontwikkelings-

voorsprong. Ze begeleiden
en ondersteunen leerkrachten bij het geven van
passend onderwijs aan de
(hoog)begaafde kinderen
in de groepen 1 t/m 8.
Een aantal specialisten
begaafdheid voert deze
begeleiding uit bij
leerkrachten uit de
groepen 1 t/m 4, anderen
bij de leerkrachten van de
groepen 5 t/m 8. Na de
scholen van OPSO en
SPOOR, kunnen nu ook
scholen van andere
besturen gebruik maken
van dit aanbod.

Binnenkort krijgen scholen
een uitnodiging voor een
voorlichtingsavond op
donderdag 15 juni op de
Koempoelan. Op basis van
de informatie op deze
voorlichtingsbijeenkomst,
kunnen scholen besluiten
om met ingang van het
nieuwe schooljaar met
LAIKA aan de slag te gaan.

Nieuwkomers Kleuters
Op 15 maart is er een druk
bezochte bijeen-komst
geweest over kleuters die
als nieuwkomer in ons
land komen en geen
Nederlands spreken. Op
basis van deze
bijeenkomst en de wensen
die zijn aangegeven,
hebben we plannen
gemaakt voor het nieuwe
schooljaar.
We gaan samen met de
gemeenten de haalbaarheid bespreken van
een nieuwkomersgroep,
kleuters vanaf 5 jaar, die

we aan de Schakelklas
willen koppelen.
Vervolgens werken we een
een viertal bijeenkomsten
NT2 en 3
studiebijeenkomsten met
de auteurs van het boek
“Zien is snappen”, waarin
dieper ingegaan wordt op
de inhoud en de
consequenties voor de
praktijk in de klas. Zodra
daar meer over bekend is,
worden jullie geïnformeerd.

AB volgend schooljaar
Voor de start van Passend
Onderwijs in augustus
2014, kenden we 2
soorten Ambulante
Begeleiding (AB).
Ambulante begeleiding
voor kinderen met een
rugzak en ambulante
begeleiding vanuit het sbo
wat door het
Samenwerkingsverband
werd ingekocht bij
Tangram, Botter en
Plankier. In 2016 is daar
Vincentius bijgekomen.
De ambulante begeleiders
van de rugzakkinderen zijn
in dienst gekomen van het
SWV. In de afgelopen
periode is een begin
gemaakt met het in elkaar
schuiven van deze
twee soorten ambulante
begeleiding
Door natuurlijk verloop
werd er al geen AB meer
ingekocht bij Botter en
Tangram. Vanaf schooljaar
2017-2018 gaan we
werken met 1 team van
AB’ers Gespecialiseerd
Onderwijs. Dat betekent
dat we geen AB sbo meer
gaan inhuren bij het
Plankier en afscheid gaan
nemen van Brigitte Hinke.
Langs deze weg willen we

haar heel erg bedanken
voor haar grote inzet in de
afgelopen jaren, (vanaf
het begin van Weer Samen
Naar School). Jaap
Schilder blijft wel voor de
scholen in Volendam
vanuit de Sint Vincentius
werken. Alle scholen
worden binnenkort
geïnformeerd.

Waterlandse Overstap
Alle scholen hebben een
vragenformulier ontvangen
over de ervaringen m.b.t.
de Waterlandse Overstap
dit schooljaar. Via onderstaande link kun je die
nogmaals bekijken en
invullen. Graag het formulier terug sturen voor 17
mei.
Vragenlijst Waterlandse
Overstap.
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