Nieuwsbrief 31-10-2018
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief weer veel informatie, te weten:

- Toekomst vso cluster 4 - bestuurlijke afspraken
- Uitnodiging JongerenTop NHN
- Expertisegroep Hoogbegaafdheid (HB)
- Yeppez
- Back on Track
- Passend onderwijs Lunteren
- Samenwerking met GGD HN
- Themacafé Oudergesprekken

Wederom: veel leesplezier!

Nico 't Hooft
Directeur Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Toekomst vso cluster 4 - bestuurlijke afspraken
Op 26 september jl. hadden ca. 35 professionals vanuit diverse gremia overleg over de
toekomst van vso cluster 4 in onze regio. Een impressie van deze bijeenkomst las u al in onze
vorige nieuwsbrief.
Op 9 oktober hebben de besturen van Ronduit en van het swv overleg gevoerd, waarbij de
inzichten van 26 september zijn vertaald in een aantal afspraken die in de komende tijd
uitgevoerd zullen worden. Samen met alle andere betrokkenen: de reguliere scholen, het sbo,
vso Lelystad en de gemeenten. Hierbij een overzicht van de gemaakte afspraken.

Uitnodiging JongerenTop NHN
Op 30 november 2018 heeft de JongerenTop NHN plaats: bestuurders en professionals van
gemeenten, zorg, onderwijs en werkgevers gaan in gesprek met jongeren over de vraag:
hoe kunnen we samen betere kansen creëren voor jongeren op hun weg naar
zelfstandigheid?
Lees meer...

Expertisegroep HB
Dit schooljaar gaat een expertisegroep aan de slag rond het thema ‘Hoogbegaafdheid”. De
bedoeling is dat deze groep enerzijds een intervisiekarakter heeft rond dilemma’s uit de praktijk
van het onderwijs aan leerlingen met dit kenmerk, en anderzijds aanbevelingen formuleert voor
de scholing van docenten en ondersteuningscoördinatoren m.b.t. dit thema en voor de
kwaliteitscriteria die we als swv gaan hanteren voor het onderwijs aan deze leerlingen. Anna
Lont begeleidt de groep, zij is ook in het po actief op dit onderwerp.

Yeppez
Op 11 oktober jl. hebben de ontwikkelaars van Yeppez een
presentatie gegeven aan collega’s van geïnteresseerde
scholen. Yeppez wordt ontwikkeld als “een pedagogisch
ondersteuningssysteem dat de praktische zaken binnen het
onderwijs digitaliseert, stroomlijnt en versimpelt.”
Lees meer…

Back on Track
Back on Track start begin januari 2019 een nieuw intensief
traject met een groep jongeren van tussen de 16 en 23
jaar. Jongeren die nog zoekende zijn om hun toekomst
vorm te geven. Wordt het een opleiding of een werkplek of
heeft de jongere eerst nog iets anders nodig. Er is plek
voor 20 jongeren. Aanmelden kan nog!
Lees meer in de folder voor de professional en in de folder
speciaal geschreven voor de jongere.

Passend onderwijs Lunteren
De jaarlijkse tweedaagse passend onderwijs heeft onlangs weer plaatsgevonden, wederom in
Lunteren. Het waren inspirerende dagen! Lees mee in het online magazine. Daarnaast kunt
u op deze pagina alle presentaties van de workshops nalezen.

Samenwerking met GGD HN
In een overleg van ondersteuningscoördinatoren geeft een afvaardiging van de GGD HN op 18
oktober jl. een presentatie over hun rol in de jeugdgezondheidszorg op het voortgezet
onderwijs en over de samenwerking met de scholen. Daarbij komt ook schoolverzuim en
privacy aan bod. Meer informatie in de power point en in de factsheet Privacywetgeving.

Themacafé Oudergesprekken
Tijdens het themacafé Oudergesprekken van 14 november
a.s. worden technieken aangeboden om betere
oudergesprekken te kunnen voeren vanuit het motto: “Laat
het niet uit de hand lopen!”. Er wordt geoefend met acteurs
aan de hand van casussen uit de eigen praktijk.
Aanmelden voor het themacafé kan via deze link.
Informatie over alle themacafés 2018 – 2019 is terug te
vinden in bijgaande brochure.
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