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Voorwoord
Het samenwerkingsverband de Liemers is druk bezig met het ontwerpen van een nieuw ondersteuningsplan. Binnen het bestuur zijn we druk bezig met onze ambitie en de stip op de horizon.
Hoe zien we het onderwijs over pakweg 15 jaar. Voor de zomervakantie hopen we een en ander
op papier te hebben wat we ook kunnen gaan delen.
Ondertussen zijn we al weer begonnen met de planning voor 2018-2019. Denk hierbij ook aan het
aanmelden voor de verschillende onderdelen uit het aanbod deskundigheidsbevordering
2018-2019. We willen graag begin juni de aanmeldingen binnen hebben zodat we met de voorbereiding aan de slag kunnen.
Op de website worden voortaan ook alle door het samenwerkingsverband georganiseerde activiteiten vermeld onder het tabblad “Agenda”.
Het Liemers College heeft voor haar verzorgingsgebied ook twee contactpersonen voor het basisonderwijs aangesteld. Te weten Martina Geurds voor Zevenaar (m.geurds@liemerscollege.nl) en
Nicole Klein Tankink voor Didam (n.kleintank@liemerscollege.nl)
Namens alle medewerkers van BOZ
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-

IB netwerk
Inspiratiebijeenkomst 2e zin Liemers Lijstje: “leren is leuk en kan overal”
IB netwerk
BOVO studiemiddag 15.00 - 17.00 uur
directeurenochtend
IB netwerk
directeurenochtend
IB netwerk

Gluren bij de buren - Brief
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage met betrekking tot “Gluren bij de Buren” en
het vervolg daarvan.
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Verwijsindex (Vira melding)
Keuzemogelijkheden Verwijsindex
(Viramelding).
Wat wil je bereiken met de verwijsindex
(VIRAmelding)? Dat een kind geholpen wordt.
Dat kun je op verschillende manieren bereiken. Daarbij kun je als school verschillende
keuzes maken. Alle kinderen waarover je je
zorgen maakt meld je in de verwijsindex.
Of
Met de ouders van de kinderen waarover er
zorgen zijn ga je in gesprek en leg je uit wat
deze zorgen zijn en wat je als school kunt
doen en wijst hen de weg naar eventuele hulpverlening. Je kunt daar ook gebruik maken van
het Ondersteuningsteam of van de maatschappelijk werker. Je bespreekt met ouders dat je
een (VIRA)melding doet.
Of
Met de ouders van de kinderen waarover er
zorgen zijn ga je in gesprek en leg je uit wat
deze zorgen zijn en wat je als school kunt
doen en wijst hen de weg naar eventuele hulpverlening. Je kunt daar ook gebruik maken van
het Ondersteuningsteam of van de maatschappelijk werker. Als ouders met veranderingen
aan het werk gaan, of dat ze hulpverlening

inschakelen meld je niet.
Aanbevolen melding:
Als kinderen bij je op school komen waarvan je
duidelijke signalen krijgt dat er veel problemen
zijn en er is weinig openheid of gebrekkige
overdracht door de leverende school/ouders,
dan is het raadzaam om een verwijsindexmelding te doen. Probeer dit in goed overleg met
de ouders te doen. Als die mogelijkheid er niet
is altijd melding doen.
Als een kind gaat verhuizen waarover je veel
zorgen hebt en je kunt deze niet met de ontvangende school of hulpverlener bespreken
altijd een melding doen. Als je dit met ouders
kunt bespreken is dit aan te bevelen. Als die
mogelijkheid er niet is altijd melding doen.
Leg altijd aan ouders uit wat de verwijsindex
(VIRA) inhoudt dat het geen veilig thuismelding
is maar alleen een registratiesysteem.
Op dit moment gaan de gemeenten ieder op
een eigen manier met de richtlijn om. Gemeenten zijn verplicht om een verwijsindex te hebben. De toepassing is aan de gebruikers.

Beeldcoaching
Na een jaartje pauze is het weer mogelijk …!
Beeldcoaching heeft als activerende begeleidingsmethode al goed haar weg gevonden in
ons samenwerkingsverband, een krachtige
vorm van coaching omdat de overdracht via
beeld erg snel gaat. Het zorgt voor energie en
ruimte en maakt de weg vrij voor krachtige
veranderingen.
Vanaf september 2011 verzorgt Lucy Geurds
de opleiding tot Beeldcoach en binnenkort is er
weer een groep cursisten die deze HBO opleiding succesvol gaat afronden.

Daarnaast ontmoet een enthousiaste groep
gecertificeerde Beeldcoaches elkaar 4 avonden
per jaar door deel te nemen aan de Kenniskring
Beeldcoaching, waar veel geleerd en gedeeld
wordt.
In september 2018 is het weer mogelijk ( na
een jaartje pauze) om deel te nemen aan de
opleiding, max. groepsgrootte is 4 cursisten.
Zie voor informatie het deskundigheidsaanbod,
plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding én telefonisch intakegesprek.

Stichting Leergeld de Liemers
BOZ heeft in maart zes computers en twee 2
laptops gedoneerd aan Stichting Leergeld de

Liemers. We hopen dat deze een goede bestemming vinden!
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ICT Liemersbreed / Cafetariamodel
Tijdens het laatste netwerk Kurzweil op 12
april jl. zijn we aan de slag gegaan met verschillende computerprogramma’s. Op het IBnetwerk in januari heeft Henri Smit (Lexima)
uitleg hierover gegeven en nu was het tijd voor
de praktijk.
Deze programma’s zouden onderdeel kunnen
worden van een zogenaamd Cafetariamodel
waarin we, naast Kurzweil, ook andere programma’s beschikbaar kunnen maken. Aan het
eind van dit kalenderjaar loopt het implementatietraject Kurzweil af en we zijn op zoek naar
een goede volgende stap.
De afspraak is nu als volgt: de scholen kunnen
tot 12 juli aan de slag met een demoversie van
Bouw en/of Letterstad. Dominique Jeurlink en
Anneke den Hartog zullen de demoversies van
Dexlex en Bereslim uit gaan zetten in hun ABtrajecten. De handleidingen voor de verschillende programma’s staan in de map: Cafetariamodel. Deze map is onderdeel van de map Kurzweilbestanden (gedeeld via OneDrive met de
contactpersonen Kurzweil)
De PowerPoint van de netwerkbijeenkomst
kun je hier ook terug vinden.

Als je de demoversie van Bouw wilt gaan
gebruiken (je werkt dan in de gastomgeving
met een leerling en je krijgt een leerkrachtinlog om te zien hoe je leerlingen volgt) kun
je contact opnemen met Dominique Jeurlink
→ d.jeurlink@swvdeliemers-po.nl
Als je de demoversie van Letterstad wilt
gaan gebruiken, kun je contact opnemen
met Mary Jansen →
m.jansen@schilderspoort.nl
Voor andere vragen kun je contact opnemen met Anneke den Hartog →
(a.denhartog@swvdeliemers-po.nl)
Na 12 juli zullen we middels een korte enquête
nagaan wat de ervaringen zijn.
Nieuws over Kurzweil:
Er zijn nieuwe bestanden beschikbaar in de map
Kurzweilbestanden!!
Namens de Stuurgroep,
Anneke den Hartog

Aandacht voor het jonge kind
De volgende mijlpaal in het project Aandacht
voor Het Jonge Kind is bereikt:
We hebben een overleg gehad met opleidingen
in de regio. Gespreksonderwerp was de aandacht die bij de ROC ’s en de PABO ’s wordt
besteed aan de opleiding van Pedagogisch medewerkers en leerkrachten, die met jonge kinderen willen gaan werken. De uitkomst van
deze ontmoeting was in ieder geval dat we een
gedeelde focus hebben. Er zijn volop ontwikkelingen en we blijven in de toekomst verbinding
zoeken, elkaar ontmoeten en versterken

In dit verband willen we ook graag onder de
aandacht brengen dat het Protocol Preventie
van Leesproblemen is uit gekomen!
Dit protocol vervangt
het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2. De nadruk is nu veel
meer komen te liggen op taalontwikkeling,
vroegtijdig signaleren en spelenderwijs begeleiden.
Liesbeth Timmerije / Anneke den Hartog

Bareka
De afgelopen maanden hebben er twee groepen deelgenomen aan de training van Bareka.
Deze bestond uit twee studiemiddagen waarin
we kennis hebben gemaakt met de screeningsen automatiseringstoetsen, het rekenmuurtje
en de vele mogelijkheden die het programma
biedt om het rekenwerk van de groep en van
een individuele leerling te analyseren.
In totaal hebben 42 collega's van 23 scholen
deze training gevolgd. Inmiddels zijn een aantal
scholen enthousiast met dit programma aan de
slag gegaan. Natuurlijk waren er ook een aantal
kritische geluiden. Goed om te weten dat dit

programma nog volop in ontwikkeling is en dat
bij vragen en problemen altijd contact kan worden gezocht met Piet Bandstra, onze contactpersoon van Bareka. Zijn emailadres:
p.bandstra@home.nl
Na de meivakantie willen wij een korte vragenlijst rondsturen om bevindingen en vervolg te
verhelderen. In een volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.
Met vriendelijke groet,
Ruth en Annemieke
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Agenda
De agenda van de komende maanden is terug
te vinden op onze website:

www.swvdeliemers-po.nl onder het tabblad
“agenda”

Meertaligheid
In 2017-2018 is op meerdere manieren aandacht besteed aan MEERTALIGHEID. Eén daarvan is een drietal workshops. De samenvatting
van deze workshops is weergegeven in een
factsheet, dat is te downloaden van de site:

BUREAU
ONDERWIJSZORG DE
LIEMERS

Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Nederland

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

http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/
uploads/2018/01/
Factsheet_meertaligheid_BOZ.pdf
Anneke den Hartog, Laska Könning, Liesbeth
Timmerije

