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Nieuwsbrief                     
 
 

In deze nieuwsbrief: 
• Plan extra ondersteuning 
• Onderwijs & Jeugdzorg/ 

verbindingsofficier 
• Deskundigheidsbevordering 
• De Vlinderboom 
• Klankbordgroep / audits 
• Digitalisering TripleW / AVG    
• Subsidie OCW  
• Agenda     

 

Inleiding 
Hopelijk heeft u genoten van een goede zomervakantie en bent u met frisse moed begonnen 
aan het nieuwe jaar. Het Samenwerkingsverband is al weer in vol bedrijf. Dat geldt niet alleen 
voor het nieuwe aanbod deskundigheidsbevordering, de geslaagde verhuizing van de 
Vlinderboom, maar ook voor de samenwerking met de gemeenten, de uitvoering van het 
plan extra ondersteuning, alsmede de zoektocht naar een nieuwe beleidsmedewerker 
Kwaliteit en AVG i.v.m. het vertrek van Rian van Asten. Daarnaast bereid ik de heidag voor 
met de besturen op 18 september a.s. Deze dag staat in het teken van kwaliteit en borging 
naar aanleiding van de afgenomen audits.  
Over verschillende onderwerpen leest u in deze nieuwsbrief de huidige stand van zaken. Ik 
wens u veel leesplezier. 

Plan Extra Ondersteuning 
De bijlage bij de vorige nieuwsbrief gaf een overzicht van de extra ondersteuning die we met 
ingang van dit jaar aan scholen bieden. Deel 1 van de uitvoering is de werving van een aantal 
coaches, voor de komende drie jaar. Deze coaches krijgen de opdracht leerkrachten en ib-ers 
te leren vroegtijdig(er) te signaleren, hen te leren hoe je met de signalen aan de slag gaat en 
op welke manier je achter het gedrag van het kind kijkt. Ook als het kind zich lastig gedraagt 
en je als leerkracht tot de conclusie wilt komen dat je niet meer kunt afstemmen. De coach 
leert de leerkracht af te stemmen op leerlingen met ingewikkeld / uitdagend gedrag. 
Op deze manier zetten we een belangrijke stap naar preventief handelen. Mocht u nu al 
interesse hebben, kunt u contact opnemen met uw Gedragswetenschapper. Zoals gezegd is 
deze ondersteuning aanbodgericht en daarom zullen wij contact met u opnemen, met name 
met de scholen die het afgelopen jaar een of meer leerlingen hebben moeten verwijzen. De 
verwachting is dat er in oktober gestart kan worden met dit aanbod. 

  

Onderwijs & Jeugdzorg / Verbindingsofficier 
Het tweede deel uit het Plan Extra Ondersteuning is verdere optimalisatie van de 
samenwerking tussen onderwijs & jeugdzorg, vorm te geven via de Verbindingsofficier. 
Maandag 2 september is met de wethouders van Bergen op Zoom, Woensdrecht en 
Steenbergen besproken dat we de plannen voor de Verbindingsofficier verder uitwerken en 
pogen per 1 januari 2020 van start te gaan. De Verbindingsofficier is de komende drie jaar 
werkzaam op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg en houdt zich met name bezig met de 
meest ingewikkelde cases alsmede de thuiszitters. Samen met de gemeenten wordt het 
profiel verder uitgewerkt en wordt vastgesteld wanneer de inzet van de Verbindingsofficier 
op de escalatieladder gewenst is. Daarnaast is de mandatering van de Verbindingsofficier 
m.b.t. de inzet van Jeugdzorg van groot belang. 
 
Deskundigheidsbevordering  
De sluitingsdatum voor inschrijving is inmiddels achter de rug. Op dit moment hebben ong. 
420 leerkrachten en ib-ers, afkomstig van 40 verschillende scholen zich aangemeld. De 
grootste animo gaat uit naar de trainingen van Auris (Sociaal Vaardig Communiceren; diverse 
trainingen over Taal Ontwikkelingsstoornissen TOS), Coördinator Passend Onderwijs voor IB-
ers, Hoogsensitiviteit, Bewustwording van houding en gedrag. Ook de opleiding Schoolcoach 
Passend Onderwijs kent een grote belangstelling.  
Hoewel het aantal ‘losse’ inschrijvingen lager is dan eerder jaren, zien we een toename van 
het aantal teamtrainingen op verschillende onderwerpen.  
Een aantal trainingen kent een te klein aantal inschrijving waardoor we ze hebben moeten 
annuleren; dit geld o.a. voor een aantal mastermodules. 
Nieuw wordt dit jaar dat we inzichtelijk willen maken wat de opbrengst van deze trainingen is 
voor de school en wat de leerlingen ervan merken. Dit alles gebeurt in het kader van 
kwaliteitsmeting. U hoort hier nog meer over. 
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Voorafgaand en na afloop van elke training worden vragenlijsten aan de cursisten uitgezet. 
Hiermee willen we in beeld brengen wat de persoonlijke opbrengst van de training is. 
Gebleken is dat niet alle leerkrachten de lijsten invullen. Omdat de informatie van wezenlijk 
belang is voor het samenwerkingsverband hebben we besloten dat de certificaten voor een 
training pas worden uitgereikt wanneer beide vragenlijsten zijn ingevuld. 
 

De Vlinderboom 
De Vlinderboom is met ingang van dit schooljaar ondergebracht bij De Markiezaten en zal in 
samenwerking met KPO vormgegeven worden. Zoals we in een eerder mailbericht aangaven 
is de personele bezetting rond en zijn de eerste leerlingen van start gegaan. Vanaf deze plek 
wil ik nogmaals Jeanine, Anouk en IB-er Miriam bedanken voor hun inzet om de Vlinderboom 
zo’n goede start te geven. Josy, Britt, Karin en IB-er Yvonne wens ik veel succes met de 
voortgang en de begeleiding van de leerlingen. 

 
Klankbordgroep/ audits 
In de ‘personele’ bezetting van de Klankbordgroep is een wijziging opgetreden: IB-er 
Marjolein Figee heeft een andere baan buiten het samenwerkingsverband en wordt 
opgevolgd door Larissa Ooms. 
Onderwerpen die in de klankbordgroep aan de orde komen zijn: de audits, de organisatie van 
het IB-netwerk in samenwerking met de auditoren, de optimalisatie van het Groeidocument 
via ParnasSys en Esis alsmede de uitvoering van het plan extra ondersteuning. 
 

Digitalisering TripleW/ AVG 
Op 27 juni zijn alle scholen geïnformeerd over het gebruik van de module LDos in TripleW om 
alle aanmeldingen bij het Samenwerkingsverband in te dienen. Het was een nuttige en 
succesvolle bijeenkomst die bezocht is door alle scholen. Met de ingebruikname van de 
applicatie bereiken we ook het gewenste AVG-niveau, zodat leerlinggegevens uitsluitend nog 
op deze beveiligde wijze worden uitgewisseld tussen de school en het 
samenwerkingsverband. 
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen en zijn naar wens verlopen.  
Met de gedragswetenschappers en de Klankbordgroep wordt dit schooljaar gestart met de 
uitwerking van het idee om het Groeidocument te genereren uit ParnasSys en Esis. 
 

Subsidie OCW voor begaafde leerlingen 
Vla voor de zomervakantie heeft het ministerie gereageerd op onze subsidieaanvraag. Zoals 
verwacht, zijn er een aantal aanvullende vragen gesteld die de aanvraag verder moeten 
verduidelijken voordat er tot honorering wordt overgegaan. De aanvullingen op het plan 
worden 13 september aan het ministerie gestuurd. Daarna duurt het maximaal 22 weken 
voordat we een definitief akkoord krijgen. (Geruststellend in dezen is dat 90% van de 
samenwerkingsverbanden aanvullende informatie aan het ministerie moet aanleveren.)  
 

Agenda 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IB Netwerk     

donderdag 14 november 2019 13.00 uur 17.00 uur 

donderdag 16 april 2020 13.00 uur 17.00 uur 

IB/directeuren Netwerk     

donderdag 13 februari 2020 13.00 uur 17.00 uur 

Klankbordgroep     

donderdag 12 september 2019 13.30 uur  15.30 uur 

donderdag 7 november 2019 13.30 uur 15.30 uur  

donderdag 19 maart 2020 13.30 uur 15.30 uur  

donderdag 28 mei 2020 13.30 uur 15.30 uur  
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Tenslotte 
Indien u vragen heeft over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, neemt u gerust 
contact op met uw Gedragswetenschapper. Ik wens u een goede voortzetting van het 
schooljaar! 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Hellen Persoon 
Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO 
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