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Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Een jaar waarin we gaan merken dat er iets meer
ruimte komt op scholen. Werkdrukverminderingsmiddelen, meer handen in de scholen om ondersteuning voor leerlingen die dat behoeven in te zetten. Meer salaris voor
leraren (De andere functies in het onderwijs zullen de nieuwe CAO onderhandelingen
af moeten wachten). Hopelijk draagt dit alles bij aan meer werkplezier, minder werkdrukbeleving maar vooral beter kwalitatief goed onderwijs. Een jaar ook waar we in
de regio na zullen gaan denken hoe zo thuisnabij mogelijk onderwijs in te vullen is. In
de twaalfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs staat voor het eerst dat ook
het ministerie van onderwijs uitgaat van meer inclusief onderwijs. Nederland heeft als
een van de laatste landen de akkoorden van Salamanca geratificeerd. Minister Arie
Slob heeft aangegeven dat dat ook betekent dat daar werk van gemaakt moet worden.
Er zal echter zeker geen sturend dictaat over komen vanuit de minister maar zoals de
werkwijze van Passend Onderwijs nu eenmaal is, het moet gebeuren in de regio’s. Ik
wens iedereen een mooi schooljaar toe. Onderwijs is een mooi werkveld, leraar zijn
een mooie baan. Laten we trots zijn op datgene wat we doen en presteren.
Otto Kamps directeur SWV De Liemers

Belangrijke data

2018:
3 september
3 oktober
3 oktober
8 oktober
30 oktober
8 november
2019:
18 februari
30 jan
11 april
8 mei

-

Screenings Informatieavond
IB netwerk
BOVO studiemiddag
Scholing interne contactpersonen
Scholing interne contactpersonen
Directeurenochtend
Screenings Informatieavond
IB netwerk
Directeurenochtend
IB netwerk

20.00-21.00 uur
14.30- 17.00 uur
13.00-17.00 uur
13.00-17.00 uur

20.00-21.00 uur
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Interne vertrouwenspersonen (brief)
Beste interne vertrouwenspersonen,
Mijn naam is Chiene Hulst en ik werk als
externe Vertrouwenspersoon voor het
Samenwerkingsverband De Liemers, en
binnenkort voor Liemersnovum. Daarnaast begeleid ik intervisiegroepen van
(interne) vertrouwenspersonen en geef ik
trainingen in vertrouwenswerk.
In het afgelopen schooljaar zijn er 4 intervisiebijeenkomsten geweest waarin wij in
kleine groepen casussen in vertrouwenskwesties bespraken. Daarbij kwam ook de
verdieping van collegiale samenwerking
aan de orde en werden ook elkaars talenten, kennis en kunde zichtbaar. Die combinatie werd als inspirerend ervaren. We
hebben ook samen gekeken hoe wij een
verdiepende training zouden kunnen invullen. We hebben gekozen om tweemaal
een training van één dagdeel aan te bieden.
Het eerste deel gaat over de rol, taak en
positie van de interne Vertrouwenspersoon. Weer even weer de puntjes op de i:
wat is de kern van de functie? Wat doe je
wel, wat doe je niet? Daarna gaan we gesprekstechnieken oefenen met een ervaren trainingsactrice.

Data voor de trainingen zijn: 8/10 en 30 /10,
telkens van 13:00 tot 17:00 uur. De locatie
voor de training is De Liemers, Mercurion 36
in Zevenaar.
Naast het deelnemen aan de training is het
raadzaam om twee keer per jaar bij de intervisiebijeenkomst te zijn. Je doet heel praktische kennis en tips op hoe lastige casussen
aan te pakken. Het is een vorm van leren van
en met elkaar. En ook om elkaar beter te
leren, zodat je makkelijker een collega kan
raadplegen voor overleg.
De intervisie-data zijn: 6 november, 16 januari, 13 maart en de laatste is op 4 juni. De
intervisiebijeenkomsten zijn telkens van
15:00 tot 17:00 uur.
Je kunt je voor de training en de intervisie
aanmelden van Martine van Dijk via:
m.vandijk@swvdeliemers-po.nl
Ik hoop jullie allemaal weer te ontmoeten in
het nieuwe schooljaar.
Hartelijke groet,
Chiene Hulst

Gluren bij de buren
Beste collega,
Je hebt de afgelopen periode een dag
meegedraaid in het VO of in het PO.
Dit met als doel om zelf te ervaren hoe
er gewerkt wordt op een andere
school, de overgang voor leerlingen van
PO naar VO te verkleinen én met als
doel om op langere termijn om meer
gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.
Gluren bij de buren krijgt een vervolg!
Het afgelopen jaar hebben wij de uitwisseling voor iedereen die dit wilde mogelijk gemaakt. Nu hebben wij jullie nodig
bij het borgen van opgedane kennis en
contacten en vragen wij jullie om ons te
helpen bij het ontwikkelen van een

doorgaande leerlijn. Bij deze nodigen wij je
dan ook uit op woensdag 3 oktober a.s. van
15:00 uur tot 17:00 uur, inloop vanaf 14:30
uur, locatie Candea College. Sandra van Kolfschoten zal deze middag openen. Wij verwachten deze dag dat alle groep 8 leerkrachten en de intern begeleider en/of directeur
van de basisscholen aanwezig zijn en alle onderbouw docenten van het voortgezet onderwijs. Inschrijven voor deze middag kan door je
naam, functie, school & emailadres uiterlijk 1 september a.s.
te mailen naar
m.vandijk@swvdeliemers-po.nl.
Hartelijke groeten, namens de
BOVO-werkgroep, Dominique
Jeurlink- Overbeeke
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ICT Liemersbreed / Cafetariamodel
Aan de contactpersonen is nogmaals de
mail gestuurd met hierin de vraag om de
enquête in te vullen. In deze enquête
gaat het met name om de vraag of je
school mee zou willen doen met het
aanschaffen van het programma Bouw.
Hieronder staat nogmaals de link:
http://www.enquetemaken.be/
toonenquete.php?id=345758

Op 27 september as wordt er een ouderavond georganiseerd over het programma Kurzweil. De informatie hierover is ook aan de contactpersonen gestuurd.
Op 3 oktober vindt er weer een Kurzweiltraining
plaats. Het betreft een leerkracht-kindtraining en een leerkrachttraining. Informatie hierover is ook al verstuurd.

Binnenkort gaan we hiervoor met Lexima in gesprek. Daarom het dringende
verzoek om voor 27 augustus as te
reageren.

Aandacht voor het jonge kind
Op 21 juni jl. is de klankbordgroep voor de vijfde
maal bij elkaar geweest. De groep blijft zich uitbreiden, er is veel interesse!
Op de site van het samenwerkingsverband is te
zien wie deelneemt in de klankbordgroep namens
welke stichting.
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/
klankbordgroep/
Een belangrijk nieuw doel is contact zoeken en verbinding maken met (aangrenzende) samenwerkingsverbanden.

“Geen toetsen meer voor kleuters“
Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:45
Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te
maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob Basis- en
Voortgezet Onderwijs en Media. Volgens het
kabinet past het niet bij de ontwikkeling van
kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe
ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een
opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan”.
Klik op onderstaande link voor meer informatie!
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2018/07/06/geen-toetsen-meer-voorkleuters

Belangrijk nieuws!

Anneke den Hartog en Liesbeth Timmerije
Projectgroep AvHJK

Uitnodiging Minisymposium “TOS in de hoofdrol”
Wat: interessant programma over spraak en/of taalstoornissen bij kinderen, zie
http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2018/08/Uitnodiging-Minisymposium-Velp.pdf
Datum: dinsdag 2 oktober 2018
Tijd: 19.00-21.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur
Locatie: Kentalis De Winde, Reigerstraat 15a, 6883 ER Velp
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Bareka-training
Voor de vakantie hebben wij de bevindingen
vanuit de evaluatieformulieren van de Barekascholing op een rijtje gezet.
Van de 23 deelnemende scholen hebben we 10
evaluatieformulieren ontvangen.
Van de scholen die gereageerd hebben gaan acht
scholen Bareka inzetten, waarvan 6 scholen
schoolbreed. De andere scholen zitten in de
pilot/ evaluatiefase. We verzoeken de scholen
die Bareka ook inzetten maar nog geen evaluatieformulier hebben ingevuld dat alsnog te doen
zodat we een compleet beeld hebben.
Wat betreft de behoefte aan bijscholing en/of
uitwisseling in een kwaliteitskring geven de
meeste scholen aan daar in meer of mindere
mate behoefte aan te hebben. Ook is de vraag
gesteld of het mogelijk is om uitwisseling van
Bareka-ervaringen te koppelen aan de kwaliteitskring rekenen.

De eerste kwaliteitskring rekenen is op maandag
17 september van 15:30 tot 17:00. We willen in
die bijeenkomst aandacht geven aan de rekenspelletjes van het SLO gekoppeld aan de resultaten
van Bareka. Deze rekenspellen zijn zeer geschikt
om op een leuke manier kindspecifiek te oefenen
aan automatiseringsdoelen. Alle deelnemers van
de Bareka-training zijn uiteraard van harte welkom hierbij. Graag per mail aanmelden bij een van
ons.
Niet alle deelnemers van de kwaliteitskring rekenen hebben aan de Bareka-training deelgenomen.
Een koppeling lijkt ons daarom niet wenselijk. Wel
willen we bij voldoende belangstelling een intervisie-bijeenkomst plannen voor de deelnemende
Bareka-scholen. Deze bijeenkomst is op dinsdag
15 januari van 15:30 tot 17:00. Let op, deze is niet
opgenomen in de jaarplanning.
Eind november ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging.
Ruth van Ringelenstijn en Annemieke van Hazendonk

Preventieve logopedie
Voor de zomervakantie is de mailing voor de eerste screeningsperiode de deur uit gegaan. Dit jaar
hebben we gezorgd voor minder papierwerk door de informatie aan ouders te bundelen in één folder.
De uitleg over de screening staat inmiddels op de site. Dit is terug te vinden bij onderstaande link.
Ouders kunnen dit vinden onder het kopje ‘ouders’ (doorklikken op)-> ‘logopedische screening’.
Er zijn al verschillende scholen die de vragenlijsten opgestuurd hebben! Dat is fijn, want dan kunnen we
starten met het maken van een planning. Mocht dit voor uw school nog niet het geval zijn en wilt u wel
graag uw leerlingen gescreend hebben dan zijn de formulieren terug te vinden op onze website:
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/logopedie-3/
Op maandag 3 september wordt de screeningsinformatie avond gehouden. Ouders kunnen zich hiervoor nog aanmelden. De poster
komt zo snel mogelijk naar jullie toe zodat jullie deze ter herinnering
op
kunnen hangen in school.
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Taakspel
Taakspel 2018-2019
Wetende dat professionalisering in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de school, wil
ik toch start van dit nieuwe schooljaar iedereen
erop attenderen dat het van groot belang is om
ook Taakspel wederom goed te implementeren.
Veel scholen binnen ons samenwerkingsverband
zetten Taakspel al vele jaren in om zo het taakgericht werken en de positieve sfeer te bevorderen,
wat vervolgens weer een grote invloed heeft op
een veilig schoolklimaat.
Een krachtig element is dat de kinderen zowel als
groep maar ook individueel worden meegenomen
en verantwoordelijk gemaakt voor het gehele
groepsproces, ze worden bewust van wat goed
werkt maar ook waar er nog kansen liggen om
vaardigheden te leren die passen bij het gepersonaliseerd leren.
Leerkrachten geven aan veel baat te hebben bij
dit klassenmanagementprogramma, zo ontstaat er
onder andere ruimte voor individuele onderwijsleergesprekken. Het uiteindelijke doel van Taakspel is beginnend probleemgedrag bij kinderen in
een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in gewenst gedrag om een mogelijk deviante
gedragsontwikkeling te voorkomen. Dus het advies om Taakspel preventief in te zetten in jullie
scholen.

Tijdens het begeleiden van ‘moeilijke groepen’ is ons
advies vaak ook om Taakspel curatief in te zetten,
maar de voorkeur blijft preventief. Wat niet wil zeggen dat er aanpassingen gedaan kunnen worden om
het efficiënt te houden maar wel met aandacht voor
het gedachtegoed en bepaalde elementen die maken
dat Taakspel werkt.
Veel IB-ers zijn gecertificeerd om startende collega’s
te begeleiden, denk ook aan de follow-up klassenbezoeken in het kader van kwaliteitsbewaking voor
rest van het team.
Startende
leerkrachten zijn verplicht de 3 theorie bijeenkomsten te volgen, stuur hiervoor
voor 1
september een mail als je nieuwe mensen wilt aanmelden naar l.geurd@swvdeliemers-po.nl. In overleg spreken we 3 momenten af waarop dit mogelijk
is.
Daarnaast blijft het uiteraard ook mogelijk om Taakspelbegeleiding van (startende ) leerkrachten of
teamondersteuning aan te vragen bij Bureau Onderwijszorg.
Graag ook voor 1 september, zodat we tijdig kunnen starten om Taakspel goed op de kaart te zetten.
Taakspelgroet Lucy Geurds

Afscheid Ruud Terwiel
Nog twee weken in het nieuwe schooljaar en dan zit het erop. Na 6 Jaar stop ik als schoolmaatschappelijk
werkende bij SWV De Liemers.
Ik kijk met veel plezier terug op de periode waarin ik heb samengewerkt met Anja Bentveld en we deel uit
maakten van de ondersteuningsteams op de basisscholen.
Ik blijf werkzaam als schoolmaatschappelijk werkende op De Schilderspoort en daarnaast als opvoedondersteuner vanuit mijn eigen praktijk. Dus wellicht tot ziens.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en een mooi schooljaar toewensen!
Ruud Terwiel
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Beeldcoaches
Van harte gefeliciteerd!
Voor de zomer is ons samenwerkingsverband weer 3 Beeldcoaches
rijker, zij hebben de opleiding tot Beeldcoach met erg goed resultaat
afgerond. Trots!
Elviera, Jolanda en Sabine zullen vanaf 3 september aansluiten bij de
Kenniskring Beeldcoaches, Marleen staat al op de foto want is bijna
klaar J.
Tja, na een lange intensieve tijd reflecteren met elkaar ontstaat er al
gauw een hechte groep!
De Kenniskring Beeldcoaching komt 4 x per jaar bij elkaar om te leren van en met elkaar.
Als er gecertificeerde Beeldcoaches zijn die alsnog willen aansluiten, laat dit voor 1 september aan mij
weten.
Beeldcoaching zet in beweging!
Lucy

Teamtraject ’t Scathe

Teamfoto ’t Scathe augustus 2018

BUREAU
ONDERWIJSZORG DE
LIEMERS
Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Nederland

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

Afgelopen donderdag hebben we de kick off gehad van een
tweejarig begeleidingstraject op ’t Scathe in Pannerden.
Het team had zich goed voorbereid door het lezen van
een aantal hoofdstukken uit het boek “Klassenkracht” van
Jelly Bijlsma.
Het traject is gericht op de communicatie en verbinding
rondom alle elementen, die ertoe bijdragen om een sociaal
veilig klimaat te bewerkstelligen op school. Onder andere
Taakspel, Klets, Beeldcoachingstrajecten, teamtrajecten
rondom Mindset, teamdagen rondom missie / visie dragen
ertoe bij om schoolbreed de regie te gaan voeren op zowel klassen- als schoolniveau.
Het team heeft zich unaniem uitgesproken dat dit een
speerpunt is door de komende twee jaar. Er wordt op
twee sporen ingezet, te weten Menskracht en Teamkracht. Vanuit ieders persoonlijke missie zal er gewerkt
worden aan een gezamenlijke schoolmissie, die door de
gehele school voel- en zichtbaar zal worden.
’t Scathe is de eerste school binnen ons Samenwerkingsverband die dit oppakt op teamniveau. Dit schooljaar zullen we ook starten met de training voor begeleiders in het
onderwijs (Coachen op groepsvormingsprocessen). De
start zal plaatsvinden op maandag 3 september. Annuska
en Lucy zijn er helemaal klaar voor!
Tijdens voorgaand schooljaar heeft de basisschool Bernadette in Loo ook al met enthousiasme kennis gemaakt met
een aantal elementen uit Klassenkracht, waardoor het sociaal klimaat nog verder verstevigd is.

