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Voorwoord
Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig en voorspoedig 2018 toewensen.
Ik hoef dat niet te doen naar onze leerlingen. Want de Nederlandse kinderen behoren al tot de
gelukkigste ter wereld volgens internationale lijstjes. Ja we leven in een welvaartsmaatschappij en
over het algemeen komen we niets te kort. Maar zijn we er daarmee?
Volgens mij begint het dan pas. Waarderen we allemaal wat we hebben en krijgen. Kunnen we
delen met anderen, kunnen we respect hebben voor anderen die het minder of juist nog meer
hebben. Want het gaat om meer in dit leven dan alleen materiële zaken. Volgens de wetenschap
hebben we de fase van kenniseconomie achter ons gelaten en zijn we bezig de betekenisvolle economie volop in te richten. Daarbij wordt misschien wel de belangrijkste vraag voor iedereen in de
maatschappij; “Doet het er toe wat ik doe en heeft het betekenis voor anderen”. Volgens mij doen
we dat volop in het onderwijs maar hebben we het er genoeg over met de leerlingen, de kinderen
van nu maar de volwassenen van morgen. Hoe mooi om als goede voornemen voor 2018 hier een
voorschot op te nemen en met hen het gesprek aan te gaan en zelf het goede voorbeeld te geven.
Dat wens ik iedereen toe voor 2018. Een fijn jaar allemaal.
Otto Kamps
Directeur samenwerkingsverband de Liemers po en vo
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Belangrijke data
27-2-2018 : inspiratiebijeenkomst 1e zin Liemers lijstje op de Ziep
25-9-2018 : inspiratiebijeenkomst 2e zin Liemers lijstje op het Symbion
21-2-2019 : inspiratiebijeenkomst 3e zin Liemers lijstje Bij een bedrijf in de Liemers via Lindus.
3-10-2018 : BOVO middag, Leerkrachten groep 8, onderbouw leerkrachten VO scholen en andere
“gluurders”. Mogelijk wordt de middag ook uitgebreid met de Kinderopvang, maar daar wordt nog
over nagedacht.

Actualiteit
Het Liemers lijstje:
Afgelopen jaar hebben alle scholen, voorschoolse voorzieningen en gemeenten het Liemers
lijstje ontvangen. Dat is geen eindpuntpunt maar
het begin van de opdracht die we ons zelf hebben gesteld met dit Liemers lijstje. Het is een
belofte aan leerlingen dat ze dit van de professionals en de organisaties in de Liemers mogen
verwachten. De stuurgroep is nu allerlei zaken
aan het uitrollen. We zullen jullie ook d.m.v.
deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de
acties die er komen. Tot de zomer staat de
eerste zin van het Liemers lijstje centraal.
We zien wie je bent en je merkt dat we in
je geloven.
Alle betrokkenen hebben reeds een uitnodiging
ontvangen voor een inspiratiebijeenkomst op

27 februari vanaf 17 uur op de Ziep in Didam.
Op de studieochtend van 12 april van de directeuren van de scholen zullen we de directeuren
vragen wat ze op hun school met de eerste zin
hebben gedaan zodat we good-practise met
elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren.
“Gluren bij de buren” gaat binnenkort starten. De scholen die het betreft hebben ondertussen informatie ontvangen hoe ze het een en
ander kunnen organiseren en hoe de financiële
afhandeling van de vervanging loopt.
Alle scholen kunnen nog tot eind 2018 rekeningen bij het samenwerkingsverband indienen
voor hun traject in het kader van ouderbetrokkenheid op hun school.
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Klassenkracht
In maart ronden wij de opleiding Specialist
Klassenkracht af bij Jelly Bijlsma. Een aantal
van jullie zullen haar vast nog kennen van haar
lezing op het IB netwerk van vorig schooljaar.
Wij kijken terug op een mooie opleiding en
zien mooie kansen voor ons werkveld.
In de evaluatie van de IB’ers vernamen wij dat
er een grote behoefte is aan aanbod voor
kinderen in de vorm van een Speelpraatgroep,
die we een aantal jaar geleden draaiden.
De wijze waarop we momenteel werken met
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
op het gebied van sociaal emotioneel leren, is
dat we dat doen binnen de eigen leergemeenschap. Dit kind, in deze klas, met deze leerkracht, op deze school. Kortom een systemische benadering.
Daarom zijn wij zo blij met Klassenkracht,
omdat hier gewerkt wordt met de RESPECT
aanpak. Hierbinnen profiteren deze kinderen
van de wijze waarop de leerkracht de regie
gaat voeren op groepsvormingsprocessen.

Afgelopen schooljaar hebben we al op een
aantal scholen trajecten mogen begeleiden,
zowel op team- als klassenniveau. Aankomend
jaar verzorgen wij 5 bijeenkomsten, waar binnen je onder andere leert hoe de RESPECT
aanpak werkt. Dit is zowel interessant voor IBers als leerkrachten. We kunnen ons ook goed
voorstellen dat je als school hiervoor kiest in
het kader van een sociaal veilig en krachtig leer
- en leefklimaat in de gehele school.
Op dit moment zijn we druk en enthousiast
bezig met het schrijven van de training. Hierover kun je meer lezen in ons deskundigheidsaanbod. De data zijn al wel bekend: 3 september 2018, 5 november 2018, 28 januari 2019,
25 maart 2019 en 27 mei 2019. Er is plaats
voor 16 deelnemers.
Lucy en Annuska

Symbion - deelcertificering vmbo
Symbion, school voor praktijkonderwijs, heeft
met het Liemers College (Landeweer) afspraken gemaakt over deelcertificering vmbo. Leerlingen van het praktijkonderwijs hebben vaak
een disharmonisch profiel en dat kan betekenen dat ze zich in één of enkele vakken sterk
ontwikkelen op Symbion, terwijl ze in andere
vakken relatief zwak zijn. Met de vmbo-afdeling
van het Liemers College is onlangs afgesproken
dat leerlingen die extra talent hebben
voor Nederlandse taal, rekenen en/of Engels
uit vmbo-boeken lessen gaan krijgen. In de loop
van hun schoolloopbaan kan dan bepaald worden of en op welk moment zij deel kunnen gaan
nemen aan de toetsen en daarna de examens
van het vmbo. Leerlingen die slagen krijgen
voor dat vak een certificaat uitgereikt van het

Liemers College. De verwachting is dat aan het
eind van dit schooljaar de eerste Symbionleerling de school verlaat met een certificaat
rekenen van het Liemers College. Drie leerlingen uit het tweede leerjaar van Symbion
starten binnenkort met het werken uit vmboboeken Engels en 5 leerlingen uit diverse leerjaren stappen over op de boeken Nederlands van
het vmbo.
Hartelijke groet,
Annette van ‘t Sant
Locatiedirecteur Symbion school voor praktijkonderwijs
Algemeen directeur praktijkscholen Quadraam
06 2366 9707

Jaargang 11, nummer 3

Pagina 3

Kurzweil
Kurzweil training 28 februari!!
Op 28 februari a.s. zal de volgende Kurzweiltraining plaats vinden. In eerdere berichten
hadden we het over 31 januari, deze datum
gaan dus definitief niet door! Binnenkort versturen we hiervoor de uitnodiging. Het wordt
in ieder geval weer een leerkracht-kindtraining
en een leerkrachttraining!
Weblicenties Kurzweil
Alle scholen hebben via de mail
(contactpersonen) een inlog gehad voor het
beheren van je eigen accounts. Op de site zien
we dat ook verschillende scholen hier al mee
aan de slag zijn gegaan. In een eerdere mail
hierover, staan de stappen precies aangegeven.

Mochten er toch nog problemen zijn, wil je dan
contact opnemen met: Manouk van ‘t Wel
(manouk.vantwel@spodeliemers.nl) of Anneke
den Hartog (a.denhartog@swvdeliemers-po.nl).
IB Netwerk
Op het IB-netwerk van 24 januari a.s. zal Henri
Smit (Lexima) informatie geven over het cafetariamodel. In het Lexima-magazine van november 2017 hebben jullie al hierover kunnen lezen. Dit zou een mogelijke vervolgvorm kunnen
zijn voor het traject Kurzweil. Henri zal deze
uitleg geven van 11.00 tot 12.00 uur. Contactpersonen van de scholen (werkgroepleden) zijn
ook van harte welkom om aan te sluiten. In dat
geval wel even aanmelden bij Martine!
(m.vandijk@swvdeliemers-po.nl)

BOVO / KIBOVO
Het project Gluren bij de buren is in volle gang.
Alle collega's die deelnemen aan dit project,
zijn inmiddels uitgenodigd.
Mocht je je wel hebben ingeschreven, maar niet
zijn uitgenodigd, graag even een mail sturen
naar d.jeurlink@swvdeliemers-po.nl.
De uitwisselingen zullen plaats vinden in deze
periode:
22 jan - 6 febr.: VO gaat bij PO gluren
22 jan - 6 febr.: PO gaat bij het Symbion gluren
19 febr - 23 mrt: PO gaat bij het Liemers gluren
26 mrt - eind april: PO gaat bij Candea gluren
Mei- uitloop
Via e-mail zijn alle informatiebrieven verspreid.
Om dit project een vervolg te geven en verder
te werken naar een doorlopende leerlijn van 0-

18 jaar zal er op 3 oktober 2018 van 14:3017:00 een studiemiddag plaatsvinden.
Leerkrachten groep 8 en intern begeleiders
worden hiervoor uitgenodigd. Omdat we streven naar een doorlopende leerlijn van 0-18 jaar
zal deze studiedag een KIBOVO middag worden, waar er ook aandacht is voor de overgang
van het kinderopvang naar het basisonderwijs.
Leerkrachten van de onderbouw en kinderopvang worden ook uitgenodigd.
Tot slot zijn we op zoek naar een enthousiast
nieuw BOVO-lid. We zoeken een leerkracht
die affiniteit heeft met het voortgezet onderwijs
en die werkzaam is in de bovenbouw. Je krijgt
er 20 uur voor per jaar. Lijkt je dit leuk? Stuur
een mail naar d.jeurlink@swvdeliemers-po.nl
Dominique Jeurlink- Overbeeke

Aandacht voor het Jonge Kind
Doorgaande lijn van ontwikkeling.
Op 16 november jongstleden is er een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de
Doorgaande lijn van ontwikkeling rond het
thema Aandacht voor Het Jonge Kind met
gastspreker
Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer. Tijdens
het tweede gedeelte van de avond hebben we
in twee gespreksrondes gedeeld wat we herkennen in het verhaal van Prof. Dr. Goorhuis,
wat we nog willen leren en wat we nodig hebben om dit te realiseren.
De opkomst was hoog, er waren zo’n 100
mensen uit de kinderopvang en het basisonderwijs aanwezig! Hoe mooi zou het zijn als zij de
verworven inzichten allemaal delen binnen hun
eigen team en ook de ouders daarin meene-

men?!
Wij zijn blij met feedback en reacties op deze
avond zodat die ons weer verder helpen het
aanbod zo goed mogelijk op de vraag aan te
laten sluiten. Graag willen we hier tijdens de
laatste IB-netwerkbijeenkomst van dit schooljaar aandacht aan besteden.
Op de site van het samenwerkingsverband vind
je een verslag hierover, evenals de presentatie
van Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer.
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/
presentaties/
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/
informatie/
Liesbeth Timmerije / Anneke den Hartog
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Agenda
ma
10 jan
17 jan
17 jan
18 jan
24 jan
24 jan

- Kid’s skills en supportgroep aanpak
- Uitgaan van verschillen in de klas
- Kwaliteitskring gedrag
- OPR / DPO
- IB netwerk
- Systemisch werken

7 febr
- Kid’s Skills en supportgroep aanpak
12-16 feb - voorjaarsvakantie
19 febr. - Screeningsinformatieavond logopedie
21 febr. - Systemisch werken
22 febr. - Bestuursvergadering
7 mrt
7 mrt
14 mrt
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BUREAU
ONDERWIJSZORG DE
LIEMERS

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

Do

1

- Uitgaan van verschillen in de klas
- Systemisch werken
- Kid’s Skills en supportgroep aanpak

Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Nederland
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