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Voorwoord
Met mijn gedachten nog bij de vakantie, probeer ik de omschakeling te maken naar een heel nieuw
schooljaar dat voor ons ligt. Een jaar waarin een aantal relevante zaken ons bezig zullen houden.
Wat hebben we te verwachten van het nieuwe kabinet op het gebied van onderwijs? Komt er geld
bij voor werkdrukverlichting en salarisverhoging of gaan we massaal staken?
Hoe gaat de uitwerking van het Liemers lijstje eruit zien? Wat zullen kinderen daar al van gaan
merken?
Het samenwerkingsverband moet een nieuw ondersteuningsplan gaan maken. Gaan we op de huidige systematiek verder of komen er beleidswijzingen?
Hoe gaan we verder vorm geven aan de samenwerking met de sociale teams in de Ondersteuningsteams, maar ook breder in de school. Het onderwijs moet verder ontzorgt worden. Zodat wij met
onderwijs bezig kunnen zijn en de hulpverlening met het gezin en de jongere.
Wat gaat de fusie van de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden betekenen voor hun afstemming
met het onderwijsveld? Wat gaat sowieso veranderen in het gemeentelijke beleid na de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van nieuwe colleges?

In dit nummer:

Wat gaan we merken van de speerpunten uit de strategische beleidsplannen van de stichtingen in
het onderwijs? Ouderbetrokkenheid. Aanbod voor leerlingen aan de bovenkant in alle scholen en
groepen. Uitgaan van verschillen in de klas, met name op het gebied van moeilijk verstaanbaar gedrag.
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Ik ben niet volledig met deze opsomming maar weet ondertussen zeker dat we aan het begin staan
van een boeiend, verrassend, afwisselend en goed gevuld schooljaar.
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Belangrijke data
4 oktober
4 oktober
12 oktober
16 november
24 januari
12 april
16 mei

IB netwerk
BOVO middag
Directeurenochtend
VVE verder avond
IB netwerk
Directeurenochtend
IB netwerk

9.00-13.00 uur
15.00-17.00 uur
9.00-13.00 uur
17.30-20.30 uur
9.00-13.00 uur
9.00-13.00 uur
9.00-13.00 uur
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Website samenwerkingsverband
Op de website van het samenwerkingsverband
(www.swvdeliemers-po.nl) staat onder home
een animatie waarin in een paar minuten
wordt uitgelegd wat een samenwerkingsverband is en doet. Mogelijkerwijs kunnen jullie
ouders hierop attenderen als ze op enige

manier te maken gaan krijgen met dienstverlening vanuit het samenwerkingsverband. Want
voor de meeste onderwijsprofessionals en
zeker voor ouders is het samenwerkingsverband een abstract en vaak onbekend fenomeen.

Evaluatieformulieren na traject Ambulante Begeleiding
We hebben begin vorig schooljaar aandacht
gevraagd voor het zorgvuldig afronden van een
traject ambulante begeleiding, ook middels een
evaluatieformulier. Wij hebben dat nodig om te
kunnen blijven werken aan onze kwaliteit en
aan de kwaliteit van de afzonderlijke medewerkers. Toch kwamen er vragen om daarmee te
stoppen vanwege de werkdruk op de scholen.

Natuurlijk hebben we hier nog eens naar gekeken. Maar we zijn van mening dat een goede
afronding een onlosmakelijk onderdeel is van
een traject. Dus gaan we er van uit dat elk
traject ambulant begeleiding wordt afgerond
met een evaluatie en ook een ingevuld evaluatieformulier.

Scholingsbijeenkomst Interne Vertrouwenspersonen
Interne vertrouwenspersonen vervullen een
belangrijke rol binnen de scholen. Ze zijn
meestal de eersten die worden benaderd bij
vragen of klachten in verband met ‘ongewenste
omgangsvormen’. Juist omdat het vaak het eerste contactmoment is, is het belangrijk dat dit
goed verloopt. Of het goed gaat, hangt af van
de kennis en kunde van de interne vertrouwenspersoon. Daarom biedt het Samenwerkingsverband een gelegenheid aan om die kennis en kunde te vergroten middels een scholingsdag op 22 november a.s., van 09.00-16.30
uur bij BOZ.
Bijwonen van die dag is om drie redenen belangrijk:
-je krijgt de laatste inhoudelijke informatie over
de wettelijke kaders en procedures, én je leert
de do’s en don’ts van het vak Vertrouwens
persoon;
-je deelt ervaringen met collega’s en leert van
elkaars casussen uit de praktijk;
-je leert de externe vertrouwenspersoon
kennen en je leert hoe jullie elkaar kunnen
ondersteunen in je rol als vertrouwenspersoon.
De scholing wordt gegeven door Giti Bán van
Stichting School en Veiligheid. Zij is specialist
op het gebied van vertrouwenswerk binnen
scholen. Naast haar vakdeskundigheid is zij zeer
inspirerend in haar stijl van werken. Chiene

Hulst is de externe vertrouwenspersoon voor
ons samenwerkingsverband en zij zal ook de
hele dag meedoen. Zij is gericht op een goede
samenwerking met de interne vertrouwenspersonen, juist omdat de rollen zeer aanvullend
kunnen zijn.
We hopen dat alle interne vertrouwenspersonen gebruik zullen maken van deze gelegenheid
om hun kennis te verdiepen en het interne
netwerk van contacten te versterken.
Behalve deze scholingsdag, zullen ten minste
tweemaal per jaar intervisie-bijeenkomsten
worden gehouden voor interne vertrouwenspersonen. Deze worden begeleid door Chiene
Hulst en daarin staan telkens concrete casussen
en vragen centraal die interne vertrouwenspersonen zelf aandragen. Ook voor deze bijeenkomsten worden jullie van harte uitgenodigd
om deel te nemen.
Deze initiatieven zijn bedoeld om met elkaar bij
te dragen aan het vergroten van de sociale
veiligheid binnen de scholen van De Liemers.
Voor de scholingsdag van 22 november kun je
je (voor 15 november) aanmelden bij Martine,
m.vandijk@swvdeliemers-po.nl
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BOVO studiemiddag
Op woensdag 4 oktober 2017 organiseert het
Samenwerkingsverband De Liemers BO en VO
een studiemiddag voor alle leerkrachten groep
8, intern begeleiders en docenten van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Op deze middag kun je deelnemen aan diverse
gesprektafels. Onderwerpen die onder andere
aan de orde komen zijn: het gebruik van mobieltjes in de klas, hoe motiveer ik mijn leerlingen, rekenonderwijs, differentiatie, hoog /
meer begaafdheid en talentenontwikkeling.
Tussen de gesprektafels door word je op de
hoogte gesteld van de nieuwe ontwikkelingen

op het Liemers College, het Candea College en
het Symbion.
In tegenstelling tot eerdere berichten,
graag opgeven voor 25 september bij
Martine, m.vandijk@swvdeliemers-po.nl.
Datum: Woensdag 4 oktober 2017
Tijd: 15:00- 17:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur)
Locatie: Liemers College Heerenmaten
(Zevenaar)
Voor vragen kun je terecht bij:
d.jeurlink@swvdeliemers-po.nl

Het lerarenregister
De drijvende kracht in de school wordt gevormd door de mensen die er werken. Of het
nu gaat om lesgeven aan een groep, om leiding
geven of om werken met individuele kinderen.
Steeds zijn het de mensen die het zullen moeten doen, dit onderstreept het belang van persoonlijk meesterschap in een school.
Een school kan alleen maar goed functioneren
wanneer er goed wordt samengewerkt om
voortdurend met en van elkaar te leren. Dit
vereist onder meer toewijding, voortdurende
professionalisering, denken en handelen op
hoog niveau en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Mensen in een lerende organisatie zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling
van vaardigheden om te groeien. Als leerkracht,
maar zeker ook als persoon. Dit laatste is van
groot belang: de ontwikkeling in je werk kan in
belangrijke mate bijdragen aan je ontwikkeling
als mens en andersom. Door te werken aan je
persoonlijke visie kom je bij de afweging, wat je
voor jezelf wil en wat je voor de school wil. In
hoeverre horen deze twee bij elkaar?
Heb jij de school iets te bieden en heeft de
school jou iets te bieden?

de geregistreerde leraar blijkt of zijn persoonlijk
profiel past binnen de school en de schoolontwikkeling.
Bureau Onderwijszorg is bezig met het valideren
van ons scholingsaanbod, de eerste stappen zijn
gezet. De registercommissie beoordeelt de
kwaliteit en de relevantie van de scholing. Deelnemers die voor een dergelijke scholing kiezen,
weten zo gegarandeerd dat de scholing voldoet
aan de kwaliteitseisen van registerleraar.

De complexiteit van ons beroep roept om
investeringen, van de overheid, maar ook van
ons. Het beste vragen van onze kinderen betekent ook het beste zullen moeten vragen van
onszelf. Vaak betekent dat ook veel scholingen
volgen, zowel individueel en met het team. Het
lerarenregister noemt dit persoonlijk overzicht
het portfolio van de leraar. Scholen zijn
verantwoordelijk voor het op orde hebben van
het personeelsbeleid én de professionalisering.
Met het ondersteuningsprofiel laten scholen
zien wat ze in huis hebben, uit het portfolio van

Máár vergeet ondanks alle scholing moeder Theresa’s woorden niet:
“It’s not what you do, it’s how much love you put
into the doing”!

Op dit moment zijn de volgende scholingen gevalideerd:
*Basiscursus Interactieve visuele gespreksvoering
15 RU
*Oplossingsgericht werken met Kid’s Skills en
Supportaanpak, 38 RU
*Opleiding Beeldcoaching, 500 RU
*Taakspel
Cursus zonder klassenconsultaties, 13 RU
Cursus met klassenconsultaties, 49 RU
Binnenkort hopen we meer gevalideerde
scholingen terug te ontvangen van het Registerleraar, we houden jullie op de hoogte.

Zijn er vragen over het opvoeren van nascholingsactiviteiten in het portfolio, laat het me
weten.
Lucy Geurds
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MIK
Rond de herfstvakantie starten de MIK-klassen
weer in Duiven en Zevenaar, op dit moment
zijn we druk bezig om alle aanmeldingen te
verwerken en door te lezen.
De opzet zal dit jaar weer grotendeels hetzelfde zijn. De kinderen zullen naast het bijwonen
van de MIK-lessen opdrachten meekrijgen waar
ze op school mee aan de slag kunnen en moeten. Het blijkt voor scholen nog niet zo eenvoudig om extra MIK-tijd en begeleiding op te
nemen in het gewone weekprogramma. Wij
ervaren grote verschillen tussen de deelnemende scholen.
Omdat het uiteindelijke leerrendement en in
veel gevallen ook de betrokkenheid van de
leerlingen valt of staat met een goede begelei-

ding van de basisschool, willen we dit jaar dan
ook starten met een verplichte bijeenkomst
voor de leerkrachten van de nieuwe MIK-ers.
Naast algemene informatie over de MIK-klas zal
er ook voldoende tijd worden ingepland voor
het uitwisselen van praktijkervaringen en het
bespreken van mogelijke knelpunten. We hopen zo tot een betere afstemming te komen
tussen de MIK-klas en de basisscholen. Hierdoor kunnen de leerlingen nog meer profiteren
van deelname aan de MIK-klas.
In week 38 krijgen scholen via de mail bericht
of leerlingen al dan niet zijn geplaatst. Dan zullen ook de data voor de informatieavond voor
ouders en de startbijeenkomst voor leerkrachten bekend zijn.

Kwaliteitskring Gedragsspecialisten
Voor de kwaliteitskring Gedragsspecialisten
hebben zich inmiddels 13 collega’s aangemeld.
Voorgaand schooljaar is er een aantal onderwerpen (ASS protocol Schilderspoort en Ouderbetrokkenheid) aan bod gekomen, waar de groep
erg enthousiast over was. Deze onderwerpen
zijn voorbereid door collega’s uit de groep en
werden op locatie besproken.
Daarnaast is de mogelijkheid geboden om casussen in te brengen en deze middels intervisie te
bespreken.
De eerste bijeenkomst van het komend schooljaar zal vooral in het teken staan van het vanuit
persoonlijke behoeften komen tot een planning
voor de bijeenkomsten van het komende

schooljaar. We vinden het belangrijk dat er
veel input vanuit de groep komt. Misschien
zijn er al onderwerpen, die speciale aandacht
vragen vanuit je organisatie. Neem deze dan
mee.
De bijeenkomsten zijn gepland tussen
14:45 uur en 16:30 uur op:
11-10-2017, 06-12-2017, 28-03-2018 en
16-05-2018.
De kwaliteitskring is voor IB’ ers en gedragsspecialisten, maar ook voor mensen die
affiniteit hebben met gedrag.
Tot 11 oktober!
Lucy Geurds, Inge Groenewoud,
Jeanet Rouweler en Annuska Slikkerveer

Aandacht voor het jonge kind
Op 16 november organiseert BOZ een bijeenkomst in het kader van de doorgaande lijn van
ontwikkeling. De bijeenkomst is van 18.00 –
20.30 uur. De inhoud is gericht op kennis en
inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen.
Keynote spreker is Prof. Dr. Sieneke GoorhuisBrouwer: “De ontwikkeling van 0 tot 6 jaar is een

belangrijke en indrukwekkende periode. Het vormt
de basis voor de hele verdere ontwikkeling”.
Uitnodiging en aanmeldprocedure volgen op
korte termijn.
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Klasse(n)kracht
Met de komst van de wet Sociale Veiligheid,
hebben scholen een inspanningsplicht om pesten tegen te gaan en dus te zorgen voor sociale
veiligheid. Na een inspirerende lezing van Jelly
Bijlsma tijdens het IB-netwerk afgelopen schooljaar, ontstond er veel belangstelling in ons
samenwerkingsverband voor de verschillende
concepten die in te zetten zijn bij groepsvormingsprocessen. Dit heeft ons doen besluiten
deel te nemen aan de opleiding tot Specialist
Klassen(n)kracht.
Het mooie van deze opleiding is dat het heel
praktisch is en direct ondersteunt in de
groepsbegeleidingen met het doel het realiseren van een sociaal veilig en krachtig leer- en
leefklimaat. Afgelopen jaar hebben we al een
flink aantal processen kunnen begeleiden vanuit
deze RESPECT-aanpak met mooie opbrengsten
waar we trots op zijn.

scholing te ontwerpen wat t.z.t. terug te vinden
is in ons deskundigheidsaanbod. Maar eerst
gaan we uiteraard inventariseren welke vragen
er liggen binnen ons werkveld, zodat we goed
kunnen aansluiten!
Een aantal scholen is zelf ook bezig zich te verdiepen in Klasse(n)kracht, wat maakt dat er
naast o.a. interventies als Pedagogisch tact,
KiVa en Taakspel een groot scala aan verworvenheden ontstaat binnen de Liemers. In dit
nieuwe schooljaar zetten we Klasse(n)kracht
ook weer op de agenda van het IB-netwerk om
zo aan de vraag om gedrag expliciet onder de
aandacht te brengen tegemoet te komen.
Dat wil niet zeggen dat we niet eerder gevraagd
kunnen worden om mee te denken wanneer je
preventief of curatief met een groep aan de slag
wilt gaan.
Annuska Slikkerveer & Lucy Geurds

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn we van plan

Preventieve logopedie
Graag willen wij nieuwe intern begeleiders en
leerkrachten in de kleutergroepen en/of zij die
deze avond nog niet eerder bijgewoond hebben, van harte uitnodigen! Het komt de kinderen ten goede als wij als professionals vanuit
een overeenkomstig referentiekader hun ontwikkeling bespreken.
Uit de evaluatie van de screening van
2016-2017 komt vooral naar voren dat scholen
prijs stellen op een vlotte informatiestroom
nadat de kinderen gescreend zijn. Tot nu toe
ontvingen scholen een totaaloverzicht van de
screening nadat alle kinderen van de desbetreffende school gezien zijn. Het komende jaar
gaan we dat anders doen. Nadat de screening
met de ouders is doorgenomen, ontvangen
ouders en school tegelijkertijd de uitslag. Dat
wil zeggen: ouders die toestemming hebben
gegeven de bevindingen via de mail te sturen.
Zowel in het kader van het versnellen van de
informatiestroom als van de transparantie voor
beiden, ontvangen ouders èn school het blad
van het kind voor het dossier (met de aan-

dachtspunten) en de uitgebreidere brief voor
de ouders (met daarin een overzicht van alle
gescreende onderdelen) via dezelfde mail
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Agenda
ma
6 sept
11 sept
13 sept
13 sept
18 sept
25 sept
27 sept
27 sept
28 sept
28 sept

- IVG
- Screeeningsinformatieavond logopedie
- Centrale Adviesgroep
- Taakspel voor IBers
- meertaligheid
- Kenniskring voor beeldcoaches
- Interactieve visuele gepsreksvoering
- netwerk meer– en hoogbegaafdheid
- bestuursvergadering
- OPR

4 okt
4 okt
4 okt
9 okt
11 okt
12 okt
16-22
25 okt
25 okt

- IB netwerk
- BOVO middag/VO
- uitgaan van verschillen in de klas
- Netwerk Kurzweil
- Kwaliteitskring gedragsspecialisten
- directeurenochtend
- Herfstvakantie
- IVG
- netwerk rekenen

1 nov
8 nov
9 nov
15 nov
30 nov
30 nov

- DCD
- Centrale Adviesgroep
- werken met nieuwkomers
- uitgaan van verschillen in de klas
- bestuursvergadering
- OPR vergadering

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