NIEUWSBRIEF 17 maart 2017
Het schooljaar loopt…
En als je deze zin afmaakt met: .. en is over een paar maanden al weer ten einde, merk je hoe
snel de tijd gaat. Dat komt misschien ook wel omdat er veel gebeurt in onderwijsland. In deze
Nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen die er zijn binnen het
Samenwerkingsverband. En van de plannen die er zijn voor volgend schooljaar.

Flitsende nieuwsbrief
Dat hadden we jullie beloofd in de vorige nieuwsbrief. Helaas is het ons nog niet gelukt. Daarom
krijgen jullie nog 1 keer op de vertrouwde manier via de mail dit PDF-bestand. Maar de
volgende………… 

Leerkracht primair
Vanuit een vragenlijst die gestuurd is naar alle scholen vanuit de werkgroep GO-EXPO, is naar
voren gekomen dat leerkrachten graag ondersteund willen worden in de aanpak van kinderen
met gedragsproblemen. Die aanpak denken we gevonden te hebben met het project:

Primair
In dit programma gaat het 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. De opzet van dit programma zal worden uitgelegd op de themamiddag van de intern
begeleiders op 11 april.

GO-EXPO
De werkgroep GO-EXPO is in de afgelopen periode 2x bijeen geweest. Ook hebben de diverse
subgroepen niet stilgezeten. Zo hebben de directeuren S(B)O gesprekken gevoerd met de
bestuurders om te kijken welke bestuurlijke vormgeving het beste past bij ons nieuwe
Gespecialiseerd Onderwijs. Ook voeren de directeuren gesprekken met hun teams over het
nieuwe doelgroepenmodel van LECSO. Ben je benieuwd hoe die er uit zien, klik dan hier
De subwerkgroep het jonge kind volgt de ontwikkelingen van de samenwerking tussen MKD en
‘de kleine karekiet’ en Sint Vincentiusschool en voert gesprekken met de M.L. Kingschool en de
Alexander Roozendaalschool. De subwerkgroep 21e century skills organiseert een studiedag voor
so en sbo personeel op 17 mei. Tenslotte heeft de subwerkgroep expertise contacten gelegd met
het Landelijk Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg, wat geresulteerd heeft in de plannen voor
Leerkracht Primair.
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Droomklas en Sterklas
‘De Droomklas’, een samenwerking tussen de M.L. Kingschool en het Orthopedagogisch
dagcentrum van de Prinsenstichting, is gestart op 9 januari. De klas bestaat uit een kleine groep
kinderen (max. 6) die vanuit deze 2 settingen onderwijs op maat aangeboden krijgen.
‘Sterklas’, een samenwerking tussen de Bets Frijlingschool, Altra en de Bascule, is gestart op
10 januari en is een geïntegreerde onderwijs- hulpverleningsaanbod. De klas is bestemd voor
leerlingen (van 6-13 jaar) met ernstige psychiatrische problematiek en een dusdanige complexe
hulpvraag, dat het schools functioneren stagneert en schooluitval dreigt. Beide groepen zijn
succesvol van start gegaan. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Themamiddag “Gedrag” interne begeleiding 11 april: 13:00 uur
Op dinsdag 11 april wordt de themamiddag voor interne begeleiders gehouden in
het Hampshirehotel aan de Westerweg te Purmerend. Thema van deze middag
is: Gedrag. Er komen twee inspirerende sprekers, te weten Prof. Dolf van Veen
en Steven Pont. Ben je benieuwd naar de vooraankondiging, klik dan hier

BOUW!
De eerste 3 trainingsdagdelen voor het leesprogramma BOUW! zijn achter de rug. Op 10 mei
worden alle andere scholen getraind en kunnen we, Samenwerkingsverband breed, aan de slag.
Met dit bovenschools traject, preventie van leesproblemen, worden scholen in staat gesteld op
een bewezen en kosteneffectieve wijze leesproblemen bij risicoleerlingen te voorkomen. BOUW!
kan worden ingezet vanaf halverwege groep 2, is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam
en voldoet ook aan de toeleidingscriteria voor vergoede dyslexiezorg. Chruf van Kempen is
projectleider.

Laika
Omdat er veel vraag naar was, gaat het Samenwerkingsverband plannen ontwikkelen om het
ondersteuningsprogramma Laika beschikbaar te stellen voor alle scholen van ons
Samenwerkingsverband. 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 de
(hoog)begaafde kinderen in de groepen 1 t/m 8.
Een aantal specialisten begaafdheid voert deze begeleiding uit bij
leerkrachten uit de groepen 1 t/m 4, anderen bij de leerkrachten
van de groepen 5 t/m 8. Er wordt op dit moment een voorlichtingsbijeenkomst voorbereid.
Daarover horen jullie zo snel mogelijk. Op basis van de informatie uit deze voorlichtingsbijeenkomst, kunnen scholen besluiten om met ingang van het nieuwe schooljaar met Laika aan
de slag te gaan.
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Dyslexieonderzoek
Vanaf dit schooljaar vergoedt het Samenwerkingsverband de kosten die gemoeid zijn met een
aanvullend dyslexieonderzoek voor kinderen die de NIO hebben gedaan. De kosten moeten eerst
worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het
Samenwerkingsverband met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek
zijn een aantal gegevens noodzakelijk. Welke dat zijn, lees je hier

Waterlandse Overstap
Alle scholen hebben een vragenformulier ontvangen over de ervaringen m.b.t. de Waterlandse
Overstap dit schooljaar. Via onderstaande link kun je die bekijken en invullen. Graag het
formulier terugsturen voor 30 maart. Ook Onderwijs Transparant heeft een digitale vragenlijst
naar de bevindingen van de scholen. Deze staat op de homepage van de scholen in Onderwijs
Transparant. Bijgaand de vragenlijst vanuit het SWV : Vragenlijst Waterlandse Overstap.

Autismeweek 2017 (1-8 april 2017)
Activiteiten in het kader van de Autismeweek in Purmerend en omgeving. In Purmerend is dit jaar
weer een enthousiaste groep ouders actief om deze week vorm te geven.
Activiteiten die inmiddels bekend zijn:
 Leeghwaterbad blauw (incl. blauw water),
 Kraam op de weekmarkt Purmerend,
 Film ‘The Black Balloon’ in het Purmerends filmhuis,
 Kerktoren Monnickendam blauw gekleurd.
Via bijgaande link informatie over Passend onderwijs en Autisme.
Passend Onderwijs vanuit autisme bekeken en het programma van de Autisme week.
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