NIEUWSBRIEF
Betrokkenheid ouders
op dossier in OT
Met ingang van dit schooljaar worden
ouders/verzorgers betrokken op het
dossier in OT. Dit geldt in ieder geval
voor alle dossiers met een aanvraag
voor een TLV, ook voor leerlingen, die in
aanmerking komen voor een herindicatie.
De ib’er of zoco nodigt ouders uit om in OT
mee te kijken door in het tabblad ‘Leerling, school, ouders/verzorgers’ onder de
gegevens van ouders/verzorgers op de
‘uitnodigingsknop’ te drukken: er gaat dan
automatisch een mail naar ouders met een
inlogcode. Vraag aan intern begeleiders en
zorgcoördinatoren is om ouders hiermee
op weg te helpen. Ouders kunnen hun visie
in het logboek zetten of een document
toevoegen in de bijlagen

.

Aanleveren van dossiers
voor de poortwachter EED
In verband met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) moeten dossiers, die voorgelegd worden ter beoordeling aan de poortwachter EED, voortaan
“versleuteld” aangeleverd worden bij
lpisano@swvdordrecht.nl

.
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Overgangsarrangementen
Ook dit schooljaar bestaat de mogelijkheid
om een overgangsarrangement POVO aan
te vragen om de overstap van PO naar het
VO extra te ondersteunen.
De routing daarvoor zal besproken worden in het IB- en zoco-beraad. De laatste
datum voor het aanvragen van een overgangsarrangement is op 10 mei 2019

.

Geen TLV-aanvraag zonder
eerst een arrangement
Dit schooljaar gaan we er van uit dat er pas
een TLV wordt aangevraagd voor een leerling, nadat de leerling extra ondersteuning
heeft gekregen in de vorm van een arrangement (kan school-, groeps- of individueel zijn). In de besluitvorming om een TLV
aan te vragen wordt de evaluatie van het
arrangement dan meegenomen

.
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Organisatie workshops

Data

Het SWV organiseert jaarlijks een aantal workshops over

2 april 2019
29 mei 2019

onderwerpen, die scholen zelf hebben aangegeven. Daar
wordt enthousiast op gereageerd en daar zijn we blij
mee!

10 mei 2019

Onderwijszorgmarkt
laatste datum TLV-aanvraag
(let op: uiterlijk22 mei moeten
dossiers binnen zijn!)
laatste datum aanvraag
Overgangsarrangement PO-VO

.

Er zijn zoveel aanmeldingen dat er mensen op een wachtlijst
geplaatst moeten worden. Helaas komen er na inschrijving
ook vaak afmeldingen op het allerlaatste moment. Dan is
het niet meer mogelijk om iemand anders de plek te gunnen.
Verzoek is dan ook om bij verhindering dit uiterlijk een week
voor de uitvoeringsdatum te melden. Wordt er niet afgemeld,
dan zullen de kosten voor deelname in rekening gebracht

Playing for success

worden bij de school

1 SBO-groep). De scholen van de betreffende leerlingen

.

Personeel
onze managementassis• Van
tente Hanna Bartels hebben
wij afscheid genomen. Zij is
met haar gezin verhuisd naar

Playing for Success is momenteel bezig met de afronding
van het eerste cyclus van dit schooljaar (1 PO-groep en
worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de feestelijke
certificaatuitreiking bij FC Dordrecht!
Na de Kerstvakantie zullen er drie nieuwe groepen starten,
te weten een PO-groep, een VO-groep en een Praktijkschoolgroep. Er is nog ruimte voor enkele leerlingen.
Denk dan aan leerlingen in groep 7 & 8 en klas 1 & 2 die
preventief:

plaats van Hanna is inmiddels ingenomen door
• De
Laura Pisano, die wij van harte verwelkomen.

•
•
•
•

• Mariëtte Rop is nog met ziekteverlof.
Goudswaard is ook nog ziek. Haar ver• Chantal
vangster is Sylvia Brouwer von Gonzenbach.

Dus heb je leerlingen in gedachten die baat hebben bij 11
weken succeservaringen, complimenten, individuele aandacht
en uitdagende lesactiviteiten in en rondom het stadion:
nodig ouders en leerling dan uit voor een verkennend gesprek. Alle benodigde informatie is ook te vinden op

Groningen, waar wij haar alle goeds toewensen.

Foto’s: Per Bos

Een zetje in de rug nodig hebben.
Beter willen leren samenwerken.
Zichzelf beter willen leren presenteren.
Of…

www.pfs-dordrecht.nl.
Mochten er vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met Jordy Valkestijn of Nikkie Laros

.
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Schoolarrangementen
Ook dit schooljaar zijn er schoolarrangementen aangevraagd. Onderwerpen in het PO zijn:

••

•• Scholing leerkrachten en invoering methodiek voor de

••
••

sociaal- emotionele ontwikkeling o.a. Meiden Venijn,
Rots en water, Positive Behaviour Support, Jezelf de baas,
Groepsinterventie Enver, afdeling Assist 5-12 jaar, inzet

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••

leerlingcoach, Move Academy
Coaching van nieuwe leerkrachten
Aanbod voor leerlingen met uitstroom PrO, BB met LWOO
Aanbod studievaardigheden
Masterclass studerend en begrijpend lezen
Aanbod NT2 intensivering taalaanbod reguliere lessen,
extra ondersteuning
Invoering Gymkriebels
Scholing leerkrachten aanpak hoogbegaafden in plusklas
o.a. filosofie
Werken met zeer intensieve instructiegroepen en aangepaste leerlijnen
Invoering gesprekken met leerlingen o.a. om leerlingen
meer betrokken te maken bij hun eigen ontwikkelingsproces
Meer zicht op de kwaliteitsgebieden ‘zicht op ontwikkeling’, ‘didactisch handelen’ en ‘(extra) ondersteuning’
door: werken in de groep en met kinderen gebeurt volgens het EDI model oplossingsgerichte feedback geven,
collegiale consultatie en intervisie, opstellen van een POP
Vervolg invoering zorgprogramma OASE ism Yulius
Aanpak groepssfeer en groepsdynamiek van een specifieke
klas door b.v. inzet Bureau Happy, Bureau School en gedrag
Invoering “aandacht werkt” lessen: verbeteren van sociaal

••
••
••

emotioneel leren, verdieping en verdere implementatie
aandachttraining (inquiry (gesprekstechnieken), omgaan
met lastig gedrag en ontwikkeling van Executieve Functies voor alle kinderen (=basis).
Invoering buitenlessen onderbouw ter versterking van het
kosmisch onderwijs
Aanbod plusvakken voor meer begaafde leerlingen
Vergroten van de executieve functies bij de leerlingen,
leren organiseren en plannen van het huiswerk, leren
ontdekken van hun eigen leerstijl door inzet Studieus
Werken aan zelfstandigheid, sociaal gedrag, leren leren en
zelfredzaamheid naast de didactische vaardigheden
Invoering sensorische integratietuin
Cursussen via Het Talentenlab en Platform Mindset

Onderwerpen voor schoolarrangementen in het VO zijn:

•• Scholing mentoren in het vroegtijdig signaleren van
••
••
••
••
••
••

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Hanneke
Berens)
Inzet van de leerlingcoach
Huiskamercoach en leerstrategiecoach
Extra ondersteuning voor langzaam lerende analfabeten
Inzet Leerkring
Verdiepingscursus scholing mentoren, OPP maken,
registreren, ouders
Preventieve inzet van een leerlingcoach (Annemarie
Moeskops)
Huiswerkbegeleiding, leren plannen en structureren
Schoolcoaching van leerlingen met externaliserend gedrag
Invoering gepersonaliseerd leren
Extra ondersteuning van leerlingen met ASS (Boba)

••
••
••
••
•• Leren leren, versterken executieve functies (Lyceo, REC)
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SWV Passend Primair en Voortgezet Onderwijs Dordrecht
Adres
Website

Museumstraat 67

Begeleiders

3311 XP Dordrecht

Passend

(sbrouwervongonzenbach@swvdordrecht.nl)

www.swvdordrecht.nl

Onderwijs

Tel: 06-28558258

Mevr. Sylvia Brouwer von Gonzenbach

Mevr. Chantal Goudswaard
Medewerkers:
Directeur bestuurder

(cgoudswaard@swvdordrecht.nl)
Tel: 06-28558268

Mevr. Yvette van Hoof
(yvanhoof@swvdordrecht.nl)

Mevr. Karien van den Houten

Tel: 078-8905023 of 06-24830234

(kvandenhouten@swvdordrecht.nl)
Tel: 078-8905017 of 06-28661866

Beleidsmedewerker

Dhr. Wim Kolthof 		

Mevr. Mariëtte Rop

(wkolthof@swvdordrecht.nl)

(mrop@swvdordrecht.nl)

Tel: 078-8905019 of 06-13038291

Tel: 06-28558264
Mevr. Ria Slagmeulen

Orthopedagogen

Mevr. Harriët Hartog 		

(rslagmeulen@swvdordrecht.nl)

(hhartog@swvdordrecht.nl)

Tel: 06-28558266

Mevr. Nikkie Laros

Mevr. Corine Valk

(nlaros@swvdordrecht.nl)

(cvalk@swvdordrecht.nl)

Mevr. Gerda Maaskant

Tel: 06-28558257

(gmaaskant@swvdordrecht.nl)
Mevr. Paula Will

Secretariaat

Mevr. Mariëtte de Leeuw van Weenen

(pwill@swvdordrecht.nl)

(mdeleeuw@swvdordrecht.nl)

Mevr. Joline van Zoggel

Mevr. Laura Pisano

(jvanzoggel@swvdordrecht.nl)

(lpisano@swvdordrecht.nl)

Dhr. Mick Wildschut

Tel: 078-8905017

(mwildschut@swvdordrecht.nl)
Psychologisch

Mevr. Mirjam Vermeul

assistente

(mvermeul@swvdordrecht.nl)
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