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Uit het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband organiseert op 8 november 2018 een bijeenkomst voor de bestuurders, de directeuren en intern begeleiders en de medewerkers van Bureau Onderwijs Zorg. Aan
bod komt het nieuwe koersplan en de stappen die we de komende jaren moeten gaan zetten om
onze doelen te bereiken. Het programma hiervoor is reeds verstuurd.
Tot eind december kunnen de scholen nog rekeningen indienen voor de trajecten Ouderbetrokkenheid. Nog niet alle scholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de door hen gemaakte kosten op dit thema tot een maximum van € 5000,- per school te declareren bij het samenwerkingsverband.
We zien dat het aantal statushouders dat een woning krijgt in de Liemers aan het afnemen is.
Maar nog steeds geldt dat als er leerlingen worden aangemeld die minder dan 2 jaar in Nederland
zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen deze leerlingen moeten worden doorverwezen naar de taalklas van de Wiekslag in Duiven. Daar wordt kwalitatief zeer goed taalonderwijs
aangeboden, waardoor deze kinderen een goede basis meekrijgen. Omdat we daar meerdere leerlingen in deze categorie hebben kunnen we de landelijke subsidie die hiervoor beschikbaar is optimaal benutten.
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Op donderdagavond 10 januari 2019 wordt een bijeenkomst georganiseerd in het Musiater in Zevenaar over Meer- en Hoogbegaafdheid. De avond begint om 19.30 uur.
Het komende jaar zal een start worden gemaakt met het verbeteren van het aanbod voor deze
doelgroep op de scholen. Deze avond is bedoeld als aftrap van deze doelstelling. De besturen hebben er op aan gedrongen dat we starten met een informatieve aftrapbijeenkomst, waardoor we
allemaal vanuit het zelfde vertrekpunt kunnen starten.
De avond is bedoeld voor de directeuren, intern begeleiders, hoogbegaafdheid specialisten en andere belangstellenden. Binnenkort volgt de uitnodiging voor deze avond waarin wordt aangegeven
hoe men zich hiervoor kan aanmelden. Houdt deze avond vast vrij of maak hem vrij in jullie agenda.

BOVO studiemiddag
Afgelopen woensdag 3 oktober was het zo
ver: de BOVO- studiemiddag. Er waren ruim
100 collega’s aanwezig uit het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs, maar ook vanuit de
kinderopvang en Kentalis.
Na de kick-off van Sandra van Kolfschoten zijn
alle aanwezigen aan de slag gegaan met het
uitwisselen van ervaringen en wensen t.a.v. de
overgang PO-VO.
Momenteel is de BOVO werkgroep alle input
aan het uitwerken en kijken wij waar de komende jaren speerpunten komen te liggen.
Zodra dit is uitgezet zullen wij contact opnemen met de leerkrachten die zich hebben
opgegeven om te gaan Gluren bij de buren dit
schooljaar. Hiervoor hebben veel collega’s
zich ingeschreven.

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste leerkrachten uit het basisonderwijs die ons
BOVO-team willen versterken. Je krijgt hier
uren voor. Interesse? Neem contact op met
Dominique Jeurlink- Overbeeke
d.jeurlink@swvdeliemers-po.nl).
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderwijsontwikkeling waar Sandra van Kolfschoten
over gesproken heeft, kijk eens op:
https://onderwijssmokkelaars.nl/
http://arnhemsonderwijsje.nl/
Dank voor de mooie opkomst, interesse en
inspiratie!
BOVO-groep,
Dominique Jeurlink- Overbeeke

Pagina 2

Nieuwsbrief

Krachtige lichaamstaal
Op 25 september jl. is er volop genoten
van een heerlijke, leerzame dag
“Krachtige lichaamstaal” in Het Eetlokaal in Zevenaar.
Als opleider kreeg ik de vrijheid een studiedag
te organiseren voor alle Beeldcoaches van de
Kenniskring BC, mijn cursisten en collega
begeleiders van BOZ.
De trainers Anne Floor Schoemaker en Marcus van Teijlingen hebben ons de hele dag
meegenomen om te ervaren wat de kracht is
van lichaamstaal. Belangrijk voor de begeleiders die continue in contact zijn met anderen
maar wat dacht je van het pedagogisch handelen van leerkrachten, hoe maak je non-verbale
verbinding met kinderen, ouders en collega’s.
Gaandeweg de dag kwamen we er achter dat
alles er toe doet. De houding, het ‘loopje’,
mimiek, energie, stem, geur, uiterlijk en kleding. De ander vormt ( onbewust) feilloos een
indruk. Door de dag heen veel praktische
oefeningen, gestimuleerd om meer ‘in het
lichaam’ te gaan zitten. Tijdens houding- en

loopoefeningen wordt er minutieus gekeken
naar welke spieren je gebruikt. Dit zorgt voor
meer bewustwording van de eigen houding en
het opmerken van je lichaam. Zodra je je lichaam actief gebruikt, oftewel “aanzet’, merk je
direct het verschil. Ineens lijkt het plaatjes te
kloppen. Hoofd en lichaam zijn coherent en
werken samen. Dit zorgt ervoor dat je minder
in je hoofd zit en je lichaam meer ‘voelt’. De
lichaamstaal volgt dan op een natuurlijke wijze.
Een aantal ervaringen op een rij:
- Als ik iets spannends te doen heb, weet ik nu wat
ik kan doen om mijzelf te helpen krachtiger te
voelen. Lang leve de ‘powerpose’
- Ik zit veel lekkerder in mijn vel, heb minder woorden nodig om te zeggen wat ik wil
- Krijg ineens veel positieve reacties, over de wijze
hoe ik nu loop en mijn kleding en dat door zulke
kleine veranderingen.
- Lucy, dit had ik zó nodig, juist nu mijn leven wat
uit balans is! Dank je wel!!
Lucy Geurds, Zevenaar 23 oktober 2018

Kurzweil en Chromebooks/Android
Op steeds meer scholen worden Chromebooks in gezet. Het is nog steeds niet zo dat
het hele programma Kurzweil hierop werkt.
Het is echter nu wel mogelijk om een Android/
Kurzweil app te downloaden. In onze eigen
Kesbibliotheek staan de vernieuwde handleidingen met informatie hierover en ook een wat
uitgebreider Informatieblad over Kurzweil en
Chromebooks.

Je kunt de functionaliteit dan met die van de
iPad vergelijken. Je kunt voor laten lezen, leestempo instellen en ook tekstnotities gebruiken
(werkschriften invullen)
Je vindt de app gewoon in de Play Store en de
kinderen kunnen inloggen met hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Sinds we met
web licenties werken is dit dus ook voor ieder
kind mogelijk (ook thuis!)
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Bouw!
Inmiddels is duidelijk geworden dat we doorgaan met Bouw. Twee scholen hebben aangegeven niet mee te doen. We zijn bezig om de
laatste stappen te zetten zodat het contract
met Lexima ondertekend kan worden. Daarna

laten we de scholen zo snel mogelijk weten hoe
we gaan starten!
Anneke den Hartog

Candea College - Kleine dakpanklas
In de afgelopen twee jaar heeft het Candea
College de ‘kleine dakpanklas’ in het onderwijsaanbod opgenomen. In deze klas, voor leerlingen met internaliserende problematiek, is er
extra aandacht voor structuur en docenten
hebben extra scholing gevolgd over autisme.
Het aanbod voor de leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte wordt momenteel
verder doorontwikkeld. In 2019-2020 wordt
geen aparte klas meer geformeerd, maar zal de
extra ondersteuning plaatsvinden in en om de
reguliere klas. Hierbij wordt per individuele
leerling maatwerk geboden. U kunt hierbij den-

ken aan: een prikkelarme pauzeruimte; extra
hulp bij plannen en organiseren en het onder
begeleiding de dag opstarten/afsluiten. Het Candea College streeft ernaar om het komend
schooljaar, nog meer dan voorheen, een autismevriendelijke school te zijn. Voor eventuele
vragen over de ondersteuningsmogelijkheden
kunt u contact opnemen met de contactpersonen basisonderwijs Ernst Rutten
(e.rutten@candea.nl) en Brigitte Bullée
(b.bullee@candea.nl).
Ben van den Anker
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November 2018

Agenda
05 nov
07 nov
08 nov
14 nov
14 nov
21 nov
21 nov
26 nov
29 nov

- Klassenkracht
- IVG GEV2
- Bijeenkomst voor dir/ib/bestuurders/BOZ
- CLO / LPO
- Time management 1
- Centrale Adviesgroep
- Opl. gericht werken 2
- Klassenkracht
- Bestuursvergadering

5 dec.
10 dec
12 dec
17 dec.
24 dec4 jan

- CLO / LPO
- Meertaligheid
- Kwaliteitskring gedrag
- Centrale Adviesgroep

7 jan
9 jan
16 jan
16 jan
23 jan
24 jan
30 jan

- Klassenkracht
- SW 1
- Opl. Gericht werken 3
- CLO / LPO
- Netwerk hoogbegaafdheid
- Netwerk nieuwkomers
- Uitgaan van verschillen
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BUREAU
ONDERWIJSZORG DE
LIEMERS

Telefoon: 0316-341618
E-mail:
info@swvdeliemers-po.nl
website:
www.swvdeliemers-po.nl
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- Kerstvakantie

Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Nederland
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