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Algemeen
Ondersteuningsplan 2018-2022
Het Ondersteuningsplan is gereed. Op 12 maart is er OOGO (op overeenstemming gericht overleg) met de
Gemeenten gevoerd en op 26 maart heeft de Ondersteuningsplanraad ingestemd met het nieuwe plan en op 27
maart 2018 heeft het bestuur het plan definitief vastgesteld. De volgende fase is het indienen van het plan bij de
overheid en het communiceren naar alle betrokkenen. Ik wil iedereen die op enigerlei wijze een bijdrage heeft
geleverd aan de totstandkoming van het plan hartelijk bedanken!!!

Inspectiebezoek
De Inspecteur van het onderwijs komt het samenwerkingsverband bezoeken. Uit de brief van de Inspectie:
De rol van besturen is startpunt van ons toezicht. Het beleid van uw bestuur dat gericht is op de kwaliteit van de
uitvoering van uw taken en het financieel beheer, vormt dan ook het uitgangspunt van het vierjaarlijks
onderzoek. In samenhang daarmee onderzoeken wij de doorwerking van uw beleid bij een van de deelnemers aan
uw samenwerkingsverband ‘Bestuur St. RSG Magister Alvinus (41442)’.
Op basis van het nieuwe waarderingskader controleren we of het samenwerkingsverband voldoet aan de wet- en
regelgeving en rapporteren we hierover. Daarnaast ontvangt u - indien nodig - een overzicht met verbeterpunten
voor de kwaliteit.
We plannen voor dit onderzoek twee dagen bij uw samenwerkingsverband:
1. op 23 mei 2018 voert de inspectie rondetafelgesprekken en
2. op 20 juni 2018 bezoekt de inspectie het samenwerkingsverband voor het vierjaarlijks onderzoek.
Ik wil u verzoeken de data in uw agenda te noteren en deze vooralsnog vrij te houden. Binnenkort wordt het
definitieve programma samengesteld en volgt er meer informatie.

Organisatie van het samenwerkingsverband
Luutske Dotinga gaat na vele jaren als orthopedagoog werkzaam te zijn geweest bij zowel de scholen als in het OPDC
het samenwerkingsverband per 1 mei verlaten. Luutske wordt opgevolgd door Tessa van der Wekken.

Extra Ondersteuning
OPDC
Het OPDC kent een aantal trajecten, Fultura Maatwerk, Fultura Flex en Fultura Forte. Alle trajecten staan op dit
moment onder druk aangezien er vele aanmeldingen vanuit de scholen zijn. Er heeft inmiddels al een uitbreiding van
de personele capaciteit plaats gevonden en de werkwijze binnen het OPDC is daarmee wat veranderd. Er wordt
momenteel gekeken of we de bemensing binnen het OPDC op korte termijn wat kunnen versterken om daarmee
tegemoet te kunnen komen aan de vraag vanuit de scholen.

Basisondersteuning
Zomerkans
Het Samenwerkingsverband is onderdeel van een projectgroep die gedurende een tweetal zomerweken aktiviteiten
wil aanbieden aan kansarme en kwetsbare jongeren in de leeftijd 12-18 jaar.
De uitdaging is om door het bieden van structuur en laagdrempelige leuke en leerzame activiteiten, een zinvolle
vrijetijdsbesteding te stimuleren en verbinding met de samenleving te realiseren. Door het creëren van de nodige
ruimte om te ontdekken en ervaren, wordt gewerkt aan integratie, saamhorigheid en solidariteit en daarmee aan
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen kunnen deelnemen aan activiteiten waar zij normaal
gesproken geen financiële middelen, kennis en/of zelfvertrouwen voor hebben. Het is tevens de plek voor

nieuwkomers om te oefenen met de Nederlandse taal. De kern van de zomerweken bestaat uit presentie (zien en
gezien worden), participatie (meedoen), ontwikkelen (persoonlijk, cognitief) en structuur (regelmaat, veiligheid).
Deze weken zijn met name nodig in de zomervakantie, omdat deze voor veel kwetsbare jongeren te lang duurt. Het
ontbreekt hen veelal aan vaardigheden en middelen om deel te nemen aan bestaande activiteiten, welke bovendien
voor de doelgroep 12-18 jaar beperkt aanwezig zijn in de gemeente. De zomerweken hopen dit gat wat te dichten.
Binnenkort zal er informatie naar de scholen worden gestuurd.

Overig
Vanuit de inspectie
Mogelijkheden voor individueel maatwerk
Aan de inspectie worden regelmatig vragen gesteld over mogelijkheden voor individueel maatwerk aan leerlingen in
het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daarbij gaat het soms ook over de combinatie van onderwijs met
jeugdzorg of jeugdhulp. Op de site van passendonderwijs.nl treft u hierover nuttige informatie in de factsheets
Maatwerkmogelijkheden in het primair onderwijs en Maatwerkmogelijkheden in het voortgezet onderwijs en in de
handreiking over Onderwijs, zorg en de leerplichtwet van Ingrado.

Vanuit OCW
Tweede rapportage voortgangsonderzoek opting out lwoo verschenen
Recent is de tweede voortgangsrapportage verschenen over het onderzoek naar opting out lwoo. In deze rapportage
worden de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden (eerste en tweede tranche) geven aan
het nieuwe lwoo-beleid besproken en wordt ingegaan op de eerste ervaringen van de samenwerkingsverbanden uit
de eerste tranche.

Vanuit Steunpunt Passend Onderwijs
Scan passend onderwijs: nu ook voor swv-en
Benieuwd naar de stand van zaken van passend onderwijs op uw school of swv? Vul dan de scan Passend Onderwijs
in. Sinds kort kunt u ook als swv de scan invullen, waarbij de gegevens van de betrokken scholen aan elkaar kunnen
worden gekoppeld voor nog meer inzicht. Ook biedt het steunpunt de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie
Passend onderwijs (COP) aan: na een intakegesprek vinden er lesbezoeken en gesprekken plaats door een team van
collega's van andere scholen. Aan het eind geeft het visitatieteam zowel mondeling als schriftelijk zijn bevindingen
terug. Nieuwsgierig naar mogelijke opbrengsten? Lees het praktijkvoorbeeld van swv Gelderse Vallei.

