Derde jaar Passend Onderwijs al weer bijna voorbij!
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Volgend schooljaar is het laatste schooljaar van ons huidige
ondersteuningsplan. Met ingang van 1 augustus 2018 moet er
een nieuw ondersteuningsplan zijn, waarin we aangeven wat
we de komende 4 jaar, dus tot 1 augustus 2022, gaan doen.
Sommige mensen denken dat Passend Onderwijs nu wel zo
ongeveer klaar is. Ik denk dat we nog zeker 5 jaar nodig
hebben vanaf nu, om te kunnen stellen dat Passend
Onderwijs aan zijn doelstellingen heeft voldaan. Maar we zijn
wel op de goede weg. Aan de ene kant vieren we onze
successen, maar aan de andere kant lopen we soms ook
keihard tegen beperkingen aan. Zo zal de samenwerking met
de jeugdhulp nog veel beter moeten en zal de jeudhulp ook
veel meer vanuit de scholen moeten gaan werken.
In deze laatste nieuwbrief van dit schooljaar een aantal
nieuwe ontwikkelingen!

Leerkracht Primair
Op woensdag 31 mei waren 12 scholen aanwezig bij de
voorlichtingsmiddag over LEERKRACHT PRIMAIR.
Leerkracht Primair gaat om de preventie en aanpak van
gedragsproblemen in de klas. Het doel van dit programma is
een directe bijdrage te leveren aan de ondersteuning van
leerkrachten in de klas. Er is inmiddels een stuurgroep
geformeerd die in overleg gaat met de 8 scholen die zich
hebben opgegeven voor dit traject. Komend schooljaar zullen
we gaan beginnen.

“Grip” op je groep
In opdracht van het Samenwerkingsverband heeft de
schoolbegeleiding het programma GRIP ontwikkeld. Met dit
programma kan in de eerste weken na de zomervakantie (de
gouden weken) gewerkt worden aan een positief en veilig
groepsklimaat. Acht scholen hebben zich voor de uiterste
datum opgegeven. Hier zie je hoe dat programma er uit ziet.
We hopen dat in het schooljaar 2018-2019 nog meer scholen
gebruik kunnen gaan maken van dit aanbod. Voor dit
schooljaar is het budget verbruikt.
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Autisme anders bekeken
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Fijne Vakantie

Een ander aanbod van het Samenwerkingsverband is informatie
over prikkelverwerking bij kinderen met ASS. Ook kinderen met
ADHD en PDD-NOS vallen onder deze doelgroep. Het aanbod
bestaat uit een teamcursus van 5 dagdelen, waar nu 1 school
mee van start gaat.
Voor alle scholen organiseren we op woensdag 18 oktober een
speciale middag over prikkelverwerking in het Hampshire hotel
in Purmerend. Deze middag komt Suzanne Agterberg van
Spectrumvisie ons meenemen in de achtergronden van gedrag
van kinderen. Hier lees je meer over de teamcursus.

Co Financiering OSA

Komende Vergaderingen 2018
-14 -09 Vostok Voorlichting
-18-09 GMR
- 07-11:Netwerk IB
-13-11:Studiedag Boot

edag

AMBULANTE BEGELEIDING
BOOT
Vanaf 4 september hebben we
geen aparte ambulante
begeleiding SO en ambulante
begeleiding SBO meer. Er is 1
team ambulante begeleiding
GO. De werkwijze die we
volgen is die zoals dat bij de
ambulante begeleiding SO
deden. Elke school krijgt nu
een eerste aanspreekpersoon.
In de praktijk kunnen er wel
meerdere ambulant begeleiders
op een school aanwezig zijn. In
bijgaand overzicht zie je wie
voor jouw school de eerst
aanspreekbare persoon is.
Alle aanvragen voor AB worden
door het secretariaat in de
administratie gezet en in het
AB werkoverleg op de
woensdag verdeeld.

Het afgelopen schooljaar heeft het Samenwerkingsverband ruim
€ 150.000,- uitgekeerd aan scholen om in te zetten voor hun
ondersteuningsadviseur(OSA). Aan het eind van het schooljaar
blijkt dat maar ongeveer 10 scholen dit geld op een goede
manier hebben ingezet. Veel scholen hebben minder uitgegeven
aan de OSA, dan ze van het Samenwerkingsverband hebben
gekregen. Dat is niet de bedoeling van cofinanciering. Daarom
gaan we met vertegenwoordigers van schoolbesturen om de
tafel om te bekijken of we de cofinanciering anders moeten
organiseren. We hopen jullie daar zo snel mogelijk na de
zomervakantie bericht over te geven.

Rekenproblemen en Rekenplannen (Dyscalculie)
Het afgelopen schooljaar is er vanuit de middelen voor extra
ondersteuning ongeveer € 100.000,- besteed aan
rekenproblemen (dyscalculie). Om te voorkomen dat dit
besdrag snel zal oplopen hebben we samen met de
schoolbegeleiding en in overleg met de schoolbesturen een plan
ontwikkeld om het rekenonderwijs op de scholen een impuls te
geven. Alle scholen hebben inmiddels dit aanbod per mail
ontvangen.

Laika voor alle scholen binnen het SWV!
Het Samenwerkingsverband gaat het ondersteuningsprogramma Laika beschikbaar stellen voor alle scholen. Laika is
een begeleidingstraject (hoog)begaafdheid. De medewerkers
van Laika begeleiden de scholen bij het implementeren van
onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ze
begeleiden en ondersteunen leerkrachten bij het geven van
passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen in de groepen
1 t/m 8. Een aantal specialisten begaafdheid voert deze
begeleiding uit. Buiten de scholen van SPOOR en OPSO waar dit
traject al loopt, gaan de Marimba, de Roos, de Rietlanden en de
Waterlandschool er mee starten.
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