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Inleiding

Zo staan we op de drempel van 2019. Een jaar waarin weer veel gebeurd is aan de verdere
ontwikkeling en uitvoering van Passend Onderwijs in ons samenwerkingsverband. Een
belangrijk onderdeel is de gestructureerde samenwerking met Jeugdzorg in de
Schoolondersteuningsteams.
De audits en de (start met de) implementatie van de geformuleerde adviezen zijn een
belangrijk markeringspunt om de beweging in te zetten van ‘voordoen’ naar ‘samendoen’;
met name waar het gaat om het formuleren van doelen en het opstellen van
deskundigenadviezen voor arrangementen. We zetten erop in om van scholen meer lerende
organisaties te maken zodat de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband niet meer
ad hoc wordt ingeroepen, maar altijd gaat over méér dan één leerkracht of een geheel team.
Het kritisch kijken naar de interne zorgstructuur vloeide hieruit voort en daarom is dit
onderwerp aan de orde geweest bij het laatste IB-netwerk. In deze nieuwsbrief praat ik u bij
over allerhande onderwerpen.

Inspectie

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft de inspectie de herstelopdracht positief gewaardeerd.
Wij zijn blij met dit resultaat en ik ben trots op alle mensen in ons samenwerkingsverband die
hieraan een bijdrage hebben geleverd: schoolbesturen, directeuren & IB-ers, de
klankbordgroep, de gemeenten en last but not least ‘mijn’ Expertiseteam en Astrid! Mijn
welgemeende dank! Zonder jullie was dit resultaat niet gehaald.
Ik geef de complimenten van de inspectie hiermee dus graag aan jullie door en tegelijkertijd
realiseer ik me dat Passend Onderwijs ‘werk in uitvoering’ blijft, waarmee we ook de
komende jaren scholen en schoolbesturen zullen blijven ondersteunen en nieuwe
ontwikkelingen telkens als uitdaging zullen blijven zien.

Nieuwe gedragswetenschapper

Zoals u weet zullen Marloes de Haan en Annemie Wouters ons samenwerkingsverband
verlaten. Met pijn in het hart laten we deze kanjers gaan. In hun opvolging is als volgt
voorzien: Nadine Machielsen wordt de gedragswetenschapper die de meeste scholen van
Marloes zal overnemen. De scholen van Annemie worden -tot aan de zomervakantie 2020verdeeld over Suzanne van Geel en Eefje van Leeuwen. In januari 2020 wordt de vacature
voor de vierde gedragswetenschapper uitgezet.
Nadine stelt zich hierbij aan u voor:
Ik ben Nadine Machielsen, 41 jaar oud en woon samen met mijn
man en 2 kinderen in Prinsenbeek. Enthousiast en gedreven werk
ik als orthopedagoog en onderwijsadviseur en ik houd me bezig
met het begeleiden, coachen en trainen van leerkrachten, intern
begeleiders en teams.
Naast mijn werkzaamheden op het gebied van passend onderwijs,
heb ik kennis en expertise op het gebied van instructie (o.a.
gecertificeerd EDI-trainer), handelingsgericht en doelgericht
werken en dyslexie.
Ik wil graag een bijdrage leveren aan de best passende
begeleiding voor kinderen en leerkrachten. Samen met alle
betrokkenen zoeken naar de juiste handreikingen om zo het meest
haalbare te bereiken.
Ik heb erg veel zin om vanaf januari binnen de Brabantse Wal aan de slag te gaan en hoop
dan ook gauw kennis te mogen maken met jullie.
Nadine is vanaf 1 januari bereikbaar via: nadine.machielsen@swvbrabantsewal.nl
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Plan Extra Ondersteuning

Voor de uitvoering van deel 1 van dit plan zijn twee coaches geworven. Eén coach is per 1
december jl. gestart: Judith van Doremalen. Hierbij stelt zij zich aan u voor:
Hallo!
Mijn naam is Judith van Doremalen. Vanuit mijn eigen bedrijf
Inspire Coaching ben ik vanaf 01 december 2019 werkzaam als
Coach Passend Onderwijs bij het SWV. Mijn thuisbasis bevindt
zich in Zundert, waar ik met mijn man Addie en zoontje Siem (7
jaar) woon. Ik laad op van een saunabezoek, wandelen in de
natuur en lezen. Op zondagochtend ben ik regelmatig te vinden
in een trampolinepark met Siem.
Ik kijk ernaar uit om met de teams, leerkrachten en IB-ers van
de Brabantse Wal te werken en om een bijdrage te mogen
leveren aan het ondersteunen van onderwijsmensen. Ik geloof in de kracht van voorleven:
waar een leerkracht authentiek vanuit kracht voor de klas staat, werkt dit altijd positief door
op de kinderen in de klas. Daar ga ik samen met jullie heel graag voor.
Tot ziens!
Judith is bereikbaar via: judith.vandoremalen@swvbrabantsewal.nl
De tweede coach start hoogstwaarschijnlijk na de grote vakantie. Ook Iris van Dijk zal een
deel van haar tijd besteden aan deze werkzaamheden. Gezamenlijk zullen zij contact zoeken
met de scholen. De opdracht die zij daarbij meekrijgen is 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 wanneer het kind zich lastig gedraagt en
de leerkracht tot de conclusie komt (misschien) niet meer te kunnen afstemmen.

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.
Met de drie gemeenten is overeenstemming bereikt over nut en noodzaak van deze
functionaris en 17 december wordt gestart met de werving. De opdracht die deze
Verbindingsofficier meekrijgt is de thuiszitters in deze regio terug te leiden naar school
alsmede het begeleiden van een aantal zeer complexe cases waarbij zowel onderwijs- als
zorgondersteuning nodig is.

Rots en Water

Het derde deel uit het Plan is het aanbod Rots & Water: enerzijds in de vorm van trajecten
anderzijds in de vorm van een vijfdaagse opleiding, verzorgd door Gadaku, het officiële
trainingsinstituut. In januari start (bij ons in de regio!) deze training die ervoor zorgt dat
leerkrachten worden opgeleid tot gecertificeerd Rots & Water trainer. Een methode die kan
worden ingezet ten behoeve van groepsdynamiek. Het richt zich met name op de
ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten,
weerbaarheid en seksueel geweld.

Nieuwe beleidsmedewerker

Met ingang van 1 maart 2020 hebben we weer een beleidsmedewerker bij het
samenwerkingsverband: Klim van den Biggelaar; in een volgende nieuwsbrief stelt zij zich
aan u voor.

Deskundigheidsbevordering

Het programma kent ook dit jaar weer veel animo met ruim 450 inschrijvingen. Het meetbaar
maken van de effectiviteit wordt komend jaar verder uitgewerkt. Het is immers de insteek
dat leerkrachten door de verhoging van hun deskundigheid nog beter leren afstemmen op
onderwijsbehoeften van leerlingen.

Jaargang 4, editie 2, december 2019

2

De persoonlijke opbrengst van de training wordt nu al gemeten: voorafgaand en na afloop
van elke training worden vragenlijsten uitgezet. Het invullen van deze beide lijsten zijn
voorwaardelijk voor het ontvangen van het certificaat.
Komend jaar zullen we ook de opbrengst in kaart brengen waarbij de cursisten aangeven wat
de leerling in de klas van deze deskundigheidsbevordering merkt. Een voorbeeld is: als je dit
jaar een leerling hebt moeten verwijzen, wat heb je dan aan deskundigheid nodig om ervoor
te zorgen dat dit een volgend jaar niet meer nodig is.

IB-netwerk

14 november was er weer een IB-netwerk, waarin we niet alleen terugblikten op de eerste
maanden werken in SOT’s, maar ook uitgebreid stilstonden bij de interne zorgstructuur. In
kleine groepjes van maximaal 10 IB-ers hebben we besproken hoe deze interne zorgstructuur
is georganiseerd en waar de wensen vanuit het samenwerkingsverband liggen. We maakten
daarbij gebruik van een model van het NJI. Het doel van dit onderwerp was om met elkaar te
bespreken welke acties jij als IB-er zelf onderneemt, voordat een leerling wordt ingebracht in
een SOT. Het routeschema dat op die dag centraal stond, wordt als bijlage bij deze
nieuwsbrief nogmaals toegestuurd.

Klankbordgroep

In de klankbordgroep zijn we momenteel (o.a.) bezig met het voorbereiden van een nieuw
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook zullen we binnenkort de brainstorm opstarten
rondom het nieuwe ondersteuningsplan.

Rondleidingen Driemaster / Kornalijn

Nog altijd worden wij geconfronteerd met het feit dat ouders op eigen gelegenheid de S(B)Oschool bezoeken en een rondleiding aanvragen, nog voordat er sprake is van een
toelaatbaarheidsverklaring naar het onderwijstype waar ouders op bezoek gaan.
Zodra de rondleiding is geweest, staat de gedragswetenschapper van het SWV met de rug
tegen de muur en is het samen verkennen wat het best passende onderwijs is, niet meer
mogelijk. Wij verzoeken eenieder (IB-er, directeur, Jeugdprofessional etc. ) vriendelijk doch
zeer dringend deze ongewenste situaties vanaf heden te voorkomen. Eerst bespreken we
gezamenlijk welk type onderwijs het best passend is; daarna kunnen ouders zich oriënteren
bij de desbetreffende school. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.

Subsidie OCW voor begaafde leerlingen

Inmiddels is de subsidie door het Ministerie toegezegd. Met de uitvoering ervan wordt in
2020 gestart. Elke school krijgt een afgestemd aanbod om het onderwijs aan hoogbegaafde
leerlingen te versterken. De informatie die we hebben opgehaald bij de audits dient als basis
voor het aanbod dat op uw school wordt verzorgd.

EED

De EED-dossiers kunnen met ingang van 6 januari 2020 worden ingediend via LDos. Dit
betekent dat ook deze gegevens AVG-proof kunnen worden uitgewisseld met het
samenwerkingsverband.
U ontvangt hierover een aparte mail met korte uitleg.

Accountmanagement vanuit de Gemeente

Als bijlage in deze nieuwsbrief vindt u een brief van de drie Gemeenten waarin de namen en
telefoonnummers worden vermeld van beleidsadviseurs onderwijs die u kunt raadplegen
voor verschillende vragen.
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Agenda

Relevante vergaderdata voor dit schooljaar: IB-netwerk, IB-Directienetwerk, Klankbordgroep.
IB- Netwerk
donderdag 16 april 2020

13.00 uur

17.00 uur

13.00 uur

17.00 uur

donderdag 19 maart 2020

13.30 uur

15.30 uur

donderdag 28 mei 2020

13.30 uur

15.30 uur

IB/directienetwerk
donderdag 13 februari 2020
Klankbordgroep

Tenslotte

Indien u vragen heeft over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, neemt u gerust
contact op met uw Gedragswetenschapper of met Astrid Walraven van het secretariaat.
Ik wens u een fijne vakantie, mooie feestdagen en een goed begin van 2020!
Met hartelijke groeten,
Hellen Persoon
Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO
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Van: werkgroep REA Brabantse Wal en Tholen
Aan: Scholen voor PO, VO en MBO
Datum: 16 december 2019
Betreft: Aanspreekpunten gemeenten

Beste schooldirecteuren,
Uw school heeft met enige regelmaat contact met één van de Brabantse Wal gemeenten: Bergen op Zoom,
Steenbergen of Woensdrecht en Tholen.
Soms heeft u contact over vervoer of jeugdhulp voor een specifieke leerling. Maar u heeft ook via de
overleggen van de LEA en REA contact met de gemeente over ontwikkelingen en beleid op het gebied van
onderwijs(samenwerking).
Voorbeelden hiervan zijn o.a.
• knelpunten op gebied van leerlingenvervoer op het moment dat men er met de desbetreffende collega
niet uit komt (in het kader van het thuiszitterspact maken we ons sterk voor maatwerk)
• vragen over onderwijsbeleid in een gemeente/in de regio
• en soms vragen over ‘bij welke afdeling/collega hoort deze vraag thuis’ – opdat vragen niet door de
gemeentelijke organisatie zweven.
Het afgelopen jaar hebben wij het signaal gekregen dat er soms behoefte is aan andere ‘meedenkkracht’
vanuit een gemeente. Op gebied van onderwijs gerelateerde zaken of gemeentelijke zaken die het
onderwijs raken zijn er dan bespreekpunten waarvoor bovengenoemde contacten zich niet zo goed lenen.
Of er zijn er soms meer ambtelijke collega’s betrokken bij een taakveld, waardoor het niet altijd helder is
wie voor u het aanspreekpunt is.
Mocht dit het geval zijn, of weet u niet goed waar u een vraag het beste kunt stellen, dan kunt u contact
opnemen met één van onderstaande beleidsadviseurs onderwijs van de desbetreffende gemeente:
Bergen op Zoom:
Steenbergen:
Woensdrecht:
Tholen:

Marijke Waterdrinker: m.waterdrinker@bergenopzoom.nl / 06-243865520
Jürgen Stoop: j.w.p.stoop@bergenopzoom.nl / 06-51284673
Lian Falkenburg: l.falkenburg@gemeente-steenbergen.nl / 06-40649361
Frans de Vries: f.de.vries@woensdrecht.nl / 06-41333861
Lenie van Dijke: lenie.vandijke@tholen.nl / 0166-668392

De beleidsadviseur kan u wellicht al een passend antwoord geven op uw vraag of u doorverwijzen naar de
juiste collega.
Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Frans de Vries
Jurgen Stoop
Marijke Waterdrinker
Lenie van Dijke
Lian Falkenburg
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