Nieuwsbrief 27-9-2018
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief veel informatie over mooie trajecten en initiatieven in onze regio. De
toekomst van het vso in West-Friesland blijft onverminderd hoog op de agenda staan evenals
samenwerking met gemeenten op gebied van onderwijs - jeugdhulp.

- De toekomst van vso cluster 4 in de regio
- Ontwikkelingen in samenwerking met gemeenten
- Professionalisering: master EN, losse modules, pré-master interne begeleider
- Professionalisering: Themacafés 2018 - 2019
- Overleg middenmanagers d.d. 8 november a.s.
- Voorlichting schoolkeuzeprocedure d.d. 2 oktober 2018
- Special Class
- Schakelklas
- Voorkomen VSV: Back on Track / TjillSkillz
- GroenStart

Veel leesplezier!

Nico 't Hooft
Directeur Samenwerkingsverband VO West-Friesland

De toekomst van vso cluster 4 in
de regio
Op 26 september kwamen 35 mensen bijeen in de hangar
van SG Newton om zich te buigen over de toekomst van
vso cluster 4 in onze regio. Een divers gezelschap: drie
wethouders, beleidsmedewerkers van gemeenten,
directieleden van vso, vo (zowel avo als vmbo),
bestuurders van swv en vso, enkele oco’s, het
Jongerenloket. Onder de bezielende leiding van Bart van
Kessel is hard gewerkt. Lees meer...

Ontwikkelingen in samenwerking met gemeenten
In de afgelopen periode zijn in de samenwerking met de West-Friese gemeenten belangrijke
stappen gezet. Zo is een werkgroep met beleidsmedewerkers van gemeenten en
vertegenwoordigers van beide swv’en druk aan de slag om een advies voor te bereiden aan
het regionale inkoopteam jeugdhulp. En zo is een andere groep, met nagenoeg dezelfde
samenstelling, bezig om de gemeenschappelijke ontwikkelagenda onderwijs-jeugdhulp op te
stellen.
Lees meer...

Professionalisering, (pré-)master
en losse module
Het Seminarium voor Orthopedagogiek verzorgt ook dit
jaar weer diverse opleidingen en een losse module voor
ons: de volledige opleiding master EN, de pré-master
interne begeleider en de module autisme. Lees meer…

Professionalisering: themacafés
Dit schooljaar is er weer een mooi aanbod van themacafés
georganiseerd door
SWV De Westfriese Knoop in samenwerking met SWV VO
W-F. Daarnaast is er de mogelijkheid om in te schrijven
voor één of meer van de onderwijscafés van het
Martinuscollege in Grootebroek.
Lees meer...

Overleg middenmanagers
Op 8 november a.s. vindt weer het halfjaarlijkse overleg plaats van middenmanagers. ijdstip:
15.00 - 17.00 uur. Het thema is: ‘je rol als middenmanager in het creëren van maatwerk voor
steeds meer leerlingen’.

Middenmanagers worden uitgenodigd zich voor deze bijeenkomst aan te melden bij Irma
Kooistra, i.kooistra@swvvowestfriesland.nl.
Bijgaand het verslag van het overleg van 7 juni jl.

Voorlichting schoolkeuzeprocedure
De gebruikelijke voorlichtingsbijeenkomst om de laatste informatie te delen rond de
aanmelding van leerlingen voor het schooljaar 2019/2020, staat gepland voor dinsdag 2
oktober a.s. om 09.00 uur. Lees meer...

Special Class
Alle schoolbesturen die samenwerken in het
Samenwerkingsverband VO West-Friesland, willen binnen
de regio een aanbod verzorgen voor leerlingen met
(kenmerken van) autisme. Een nieuw initiatief is een

special class voor jaar 1 HAVO/VWO per 2018-2019. De
inzet is door te groeien naar een stelsel van overige jaren
en voorzieningen op diverse vo-scholen, zowel in Hoorn als
in het oostelijke deel van de regio. Lees meer...

Schakelklas
In oostelijk West-Friesland hebben vertegenwoordigers van
het sbo en vo (’t Palet, Praktijkschool SB en
Martinuscollege) de handen ineen geslagen om afstroom
zoveel mogelijk te voorkomen en leerlingen kansen te
bieden, met als resultaat de schakelklas: een klas voor
leerlingen van sbo ’t Palet van wie de docent inschat dat
regulier vo mogelijk is wanneer er gedurende een periode
gericht gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele en/of
didactische ontwikkeling van de leerling. Lees meer...

Voorkomen VSV: Back on Track / TjillSkillz
In West Friesland hebben 17 jongeren, die zonder diploma van school zijn gegaan en die
geen werk hebben, deelgenomen aan het project Back on Track. Doel van dit project is om
jongeren nieuw perspectief te bieden op scholing of werk. Het geld voor dit project komt uit
het VSV programma. Een programma dat zorgt voor vermindering van het aantal Voortijdig
School Verlaters (VSV-ers) en dat toekomst wil bieden aan jongeren die wel zonder diploma
zijn uitgevallen. Lees meer...

GroenStart
Als samenwerkingsverband zijn we betrokken bij het project GroenStart. Een geweldige kans
voor jongeren in een kwetsbare positie om een kansrijke plek op de arbeidsmarkt te krijgen!
Lees meer in dit artikel in het magazine van Ingrado.
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