
 

 

 
 
 
 
 
 

    Attentie   

15 december 2020 

Jaargang 5, nummer 3 

                           Nieuwsbrief 

      SWV de Meierij, Regio Zuid 

   
Beste lezers, 
 
Op het laatste moment een hele andere inleiding van de nieuwsbrief. Deze week is 
bekend geworden dat de scholen sluiten tot 18 januari, iets wat veel mensen niet 
zagen aan komen. De draaiboeken van het voorjaar komen uit de kast en vandaag heb 
ik van veel scholen gehoord dat ze de dagen voor de vakantie gebruiken om alles weer 
op orde te krijgen. Ook wij pakken deze draad weer op. Bij deze nieuwsbrief de 
algemene berichtgeving vanuit ons SWV. 
We hopen dat de huidige lockdown en het vaccin een goede aanzet geven om terug te 
keren naar het “normale” leven . We wensen iedereen veel succes. 
In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de presentatie die aan alle directeuren en 
intern begeleiders is gegeven en een beschrijving van de workshops die we te bieden 
hebben binnen onze Eenheid. 
Voor nu wens ik iedereen, ondanks alles, fijne feestdagen en een gezond 2021. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Pieter-Jan van Hoof 
Ondersteuningsmanager OE Zuid 

  Presentatie 

Op 24 november is er door OE zuid een presentatie gegeven aan directeuren en intern 
begeleiders. De presentatie viel in drie stukken uiteen; de vernieuwde visie Passend 
Onderwijs met daaraan gekoppeld het Verbeterplan, de ontwikkelingen binnen OE Zuid en 
de plannen hoe we samen met de scholen de basis kunnen versterken. 
Twee modellen uit de TA waar we op terugvallen is het Oké venster (hoe sta je tegenover 
elkaar) en de geïntegreerde volwassene (professionaliteit en gelijkwaardigheid)   
 
Daarnaast hebben we gekeken naar de verhouding tussen 
basisondersteuning, kinderen die in beeld zijn en kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben. Dit aan de hand van 
de piramide van Mirella van Minderhout. 
We willen als samenwerkingsverband meer insteken op de  
versterking van de basis.  
De presentatie is naar iedere school gestuurd.  
 
Workshop algemeen; Presentatie toekomst Passend Onderwijs 
De presentatie kan gegeven worden aan het team van een basisschool zodat meer inzicht 
                                                                                                                       ontstaat over Passend 
                                                                                                                       Onderwijs en de werk- 
                                                                                                                       wijze binnen ons SWV.  
                                                                                                                       Er is ruimte voor vragen 
                                                                                                                       en gesprek. 
 
 
 

 
 De groepsarrange-

menten liggen in de 
periode van de lock-
down ook stil.  
 

 Onze ondersteuners 
zijn op hun 
werkdagen altijd 
bereikbaar voor 
vragen. 

 
 Overleg vind online 

plaats, indien fysiek 
gesprek gewenst is 
wordt gekeken of dit 
na 18 januari 
gepland kan worden 

 
 Bij calamiteiten is er 

overleg tussen 
school, ondersteuner 
en manager  

 
 12 januari, na de 

persconferentie, 
bekijken we wat dan 
de plannen zijn 
vanuit de overheid 
en passen ons beleid 
daarop aan. 

 
 

 
 

 
 
 

 

   Voor 
iedereen 
een 
gezond  
en  
voor-
spoedig 
2021 

 

          

 

 

 

 



 

 

SWV de Meierij, Regio Zuid Pagina 2 van 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Workshops gegeven door de specialisten van gedrag 
 
Samenwerken? Zo lukt het (groep 6-7-8) 
Samenwerkend leren is in het primair onderwijs een veelgebruikte werkvorm. 
In de workshop gaan we aan de slag met aanbod om samenwerkingsvaardigheden 
te oefenen. Daarnaast is er vooral aandacht voor de rol van de leerkracht in het 
herkennen, ontwikkelen en begeleiden van ondersteuningsbehoeften bij 
samenwerkingsactiviteiten.  
 
Een knipoog of een noodkreet (Hechtingsproblemen in de klas) 
Je hebt vernomen dat een kind in je groep hechtingsproblemen heeft. We hebben 
een gebruikswijzer gemaakt die de leerkracht informatie geeft over het verschil 
tussen hechtingsstoornis en hechtingsproblemen en het ontstaan hiervan, de 
verschillende types en vormen van hechting, het signaleren van 
hechtingsproblemen en een mogelijke aanpak van leerlingen met 
hechtingsproblemen in de klas. 
 
Positieve groepsvorming 
Door leerlingen actief en bewust te begeleiden en ondersteunen, kunnen zij zich 
tot een prettige groep ontwikkelen. Positieve groepsvorming richt zich binnen de 
groepsdynamiek op verschillende niveaus: de groep, de leerkracht en het team. 
Speerpunten zijn: Inzicht krijgen in het groepsproces; In welke fase zit mijn groep?; 
Hoe beïnvloed je de groep positief?; Wat is de rol van de leerkracht?; Wat heeft 
mijn groep nodig?; Welke praktische oefeningen kan ik gebruiken? 
 
Boos Bozer Boost (Opstandig en agressief gedrag in de basisschool) 
Agressief gedrag is biologisch geprogrammeerd en zit in ieder van ons. Ook 
opkomen voor jezelf of het verdedigen van degenen die je lief zijn, is een vorm van 
agressief gedrag. In je klas krijg je, behalve kinderen die een gedrags- of 
ontwikkelingsstoornis hebben, ook kinderen die ‘gewoon’ agressief gedrag 
vertonen naar andere kinderen of naar jou. Omdat agressie een probleem is dat als 
heel vervelend wordt ervaren door de slachtoffers en de omgeving worden de 
daders al snel bestempeld als kinderen met een ernstig gedragsprobleem. Reden 
genoeg om agressie onder de loep te nemen en te kijken wat je in de klas kunt 
doen om bovenstaande situatie te voorkomen of te verbeteren. 
 
Faalangst in het basisonderwijs 
Faalangst kent verschillende vormen. Bang zijn om bij een taak te falen, er niet bij 
te horen of bang zijn voor een opdracht. Die angst kan kinderen blokkeren: ze 
haken af en doen niks meer. Bij andere kinderen zorgt de angst ervoor dat ze nog 
harder werken, geen afstand kunnen nemen en zich nooit ontspannen.  
Faalangst is een gevoel. Kinderen zijn bang dat ze door een slechte prestatie de 
waardering van hun ouders, klasgenoten, leerkrachten of zichzelf verliezen. 
Kinderen met faalangst zijn slechte voorspellers: ze geloven dat de kans op 
mislukken erg groot is.  
In deze interactieve workshop maak je als leerkracht kennis met de verschillende 
vormen van faalangst. Je gaat aan de slag met signaleren en het stellen van doelen 
voor de faalangstige kinderen uit je groep.  
 
 
 
 
 

 Workshops                                                        

 

 

 

 
Autisme BelevingsCircuit (ABC) 

(Aan deze workshop zijn kosten 

verbonden) 
 
Hoe kunnen we autisme beter 
begrijpen als we het zelf niet 
eerst voelen?  
Hoe zou het zijn om vast te 
lopen omdat concrete 
communicatie ontbreekt? 
Hoe zou mislukken voelen als er 
teveel prikkels in één keer 
binnenkomen?  
Hoeveel frustraties zouden 
opwellen als je geen overzicht 
ziet?  
 
Met het ABC willen we je die 
unieke ervaring laten beleven. 
Via tien korte opdrachten 
brengt dit ABC je in de 
gevoelswereld van autisme. Het 
ABC is voor iedereen die 
autisme wil ervaren en leren 
kennen.  
 
Laat je misleiden door je 
zintuigen, ontdek wat kan en 
niet kan, voel het zelf! 
Elke opdracht in dit parcours 
probeert je een autistische 
ervaring te laten opdoen, steeds 
gekoppeld aan een tip voor 
autismevriendelijkheid.  
Het werkt zeer effectief als eye-
opener. 
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Workshops gegeven door de specialisten DOEN 
 
Executieve vaardigheden in de praktijk (voor alle kinderen) 
Na de workshop weet je welke executieve vaardigheden gekoppeld zijn aan de vier 
fasen (instructie – plannen en organiseren – uitvoeren – evalueren) van het 
leerproces. Je hebt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk.  
 
Uitdagend en verrijkend 
In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met het maken van verrijkende 
activiteiten die een beroep doen op de hogere denkorde. De activiteiten zijn een 
verrijking voor het kernvak ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Dit doen we aan de 
hand van de Denksleutels en de Taxonomie van Bloom.  
 
Het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong 
In deze workshop kijken we samen naar de vroeg signalering van deze leerling. 
Welke eigenschappen passen bij het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong? 
Hoe en in welke setting observeer je deze leerling? Na de theorie gaan we praktisch 
aan de slag met het maken van activiteiten die je kunt inzetten. 
 
Workshops gegeven door de specialisten Mytyl 

Cerebrale parese (CP) 
Heeft u een kind met CP op school? Wat is cerebrale parese? Wat zijn de oorzaken 
en welke gevolgen heeft het? Welke aandachtspunten zijn er t.a.v. de 
schoolontwikkeling. (leren en begrijpen, emotie en omgeving) 

Motoriek  
Hoe verloopt de normale motorische ontwikkeling van een kind? We bekijken stap 
voor stap zowel de grof- als fijn motorische ontwikkeling van baby tot en met de 
basisschool leeftijd. Wat is het belang van motoriek en welke invloed zien we van 
het digitale tijdperk. Wanneer trek je als leerkracht aan de ‘alarmbel’? 
 
Langdurig zieke kinderen 
Heb je ervaring met langdurig zieke kinderen en welke rol heb je hierin als school? 
Welke ziektebeelden vallen hieronder? We spreken over de invloed van het 
‘ziekzijn’ op de schoolontwikkeling en inventariseren veel voorkomende hulpvragen 
en ondersteuningsbehoeften. Centraal staat: Hoe help je een kind bij het 
ontwikkelen van veerkracht? 
 
DCD 
Hoe herken je kinderen met DCD? Aan de orde komt wanneer je kunt spreken van 
DCD (oorzaken, diagnose en criteria). We bespreken de mogelijke gevolgen van 
DCD in de klas en de ondersteuningsbehoefte van deze kinderen. 

Schrijven 
We kijken naar de fijn motorische ontwikkeling van het kind. Welke aspecten hierin 
zijn van belang voor het schrijven. Welke voorwaarden zijn er om te leren 
schrijven? Wat is het belang van schrijven? We bespreken de aandachtspunten 
voor goed schrijfonderwijs en aanpassingen die je kunt doen voor kinderen 
waarvoor het schrijven lastig is. 
 
 

Workshops gegeven door de 
orthopedagoog/schoolpsycholoog 
 
Executieve functies – de theorie 
De term ‘Executieve functies’ 
wordt veel gebruikt, maar wat 
wordt nu eigenlijk exact onder 
deze term verstaan? In deze 
presentatie wordt stil gestaan 
bij de theoretische achtergrond 
achter de drie belangrijkste exe-
cutieve functies; werkgeheugen, 
inhibitie en flexibiliteit. 
 
WISC V 
Wij praten jullie graag bij over 
de visie, indexen en subtesten 
van de WISC V. Daarnaast wordt 
ingegaan op wat uitval op (één 
van de) indexen betekent voor 
het kind in de klas en wordt een 
koppeling gemaakt naar 
algemene adviezen die hierop 
van toepassing kunnen zijn. 
 
Workshops gegeven door de 
specialisten ZMLK 
 
Wat als een leerling het 1F 
niveau niet haalt? 
Een theoretische onderlegger 
van de inzet van een eigen 
leerlijn volgens het 
handelingsgericht werken 
 

Zo leer ik ook 
In deze workshop zullen we ons 
richten op concrete inter-
venties, aanpassingen, good 
practiseverhalen en tips die 
ingezet kunnen worden bij de 
leerlingmet een handelende 
leerstrategie in de klas. 
 
Dynamisch visualiseren in de klas 

We gaan samen aan de slag met 
tekenen ter ondersteuning in de 
klas. Een hele praktische 
workshop waar het accent ligt 
op het zelf ervaren. Voor de 
faalangstige kinderen uit je 
groep.  
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Hoi allemaal, mijn naam is 
Elise Dekkers. Ik woon 
samen met mijn vriend in 
Kerkdriel. Per 1 februari 
start ik met de master 
Pedagogische 
Wetenschappen 
(Orthopedagogiek) aan de 
Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Vanaf dat 
moment ga ik stage lopen 
bij De Meierij regio Zuid. 
Ik zal voornamelijk met 
Debbie van der Pas 
meelopen. Momenteel 
begeleid ik kinderen 
individueel met sociaal-
emotionele problemen en 
geef ik Rots en Water 
training aan een groep 
kinderen. Daarnaast heb ik 
al een aantal studies 
achter de rug: ik ben 
begonnen op het MBO 
sport en beweging, 

In deze periode van het 
jaar worden wij regel-
matig geconfronteerd 
met de vraag hoe we met 
arrangementen om gaan 
in groep 8. Er kunnen 
onduidelijkheden 
ontstaan bij ouders en 
school over de inzet in de 
tweede periode van het 
jaar, kijkend richting het 
VO. Gezien er in het VO 
niet of nauwelijks ge-
werkt wordt met ar-
rangementen en we ver-
wachten dat kinderen 
naar een zelfredzaamheid 
toe groeien bouwen wij in 
principe het aantal uren 
af. 
 

In veel gevallen spreken 
we af dat er een aantal 
uren beschikbaar zijn in de 
laatste periode die de 
school naar eigen inzicht 
kan inzetten.  
We horen vaak dat er 
plannen worden gemaakt 
voor ondersteuning 
tijdens musical, het kamp, 
excursies of overgang  
naar VO. Dit zijn echter 
activiteiten die bij de basis 
van de school horen. 
Onze ondersteuners 
maken een passend 
voorstel voor de afbouw 
van een arrangement. 
  
 

 

 

Checklist 
Tijdens de vorige 
schoolsluiting is er een 
signaleringslijst rond 
gestuurd waarmee een 
school kan nagaan of er 
een zorgelijke thuissituatie 
is. Anouk Knoester, onze 
gezinsbegeleidster van 
Cello, heeft deze 
opgesteld. Indien u zorgen 
heeft over de thuissituatie 
tijdens de lockdown kunt 
u deze lijst hanteren. 
Heeft u de lijst niet meer 
dan kunt u deze via 
Marika opvragen. 
 
 

 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Bijlage:  
                                                                                                                                       brief aangescherpte  
                                                                                                                                       richtlijnen 

                                                                                                                         

waarna ik één jaar HBO 
pedagogiek heb 
gestudeerd, daar heb ik 
mijn propedeuse gehaald 
en ben ik aan de 
Universiteit Utrecht de 
bachelor Pedagogische 
Wetenschappen gaan 
volgen. Ik kijk erg uit naar 
de volgende stap ik mijn 
studie en hoop veel te 
mogen leren bij De 
Meierij. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Momenteel ontvangt het 
dyslexieteam aanvragen 
voor leerlingen waarbij de 
toetsen van juni/september 
als derde hoofdmeting 
ingevuld is. Nu het jaar ten 
einde loopt zullen onder-
zoeken naar EED door de 
zorgaanbieders volgend 
jaar gepland worden. De 
zorgaanbieders hebben de 
meest recente gegevens 
nodig. Om een volledig 
dossier aan te kunnen le-
veren kunnen aanvragen 
met de eindmetingen van 
juni/september 2020 tot 
vrijdag 18 december 

ingediend worden. Mocht 
het echt niet lukken dan is 
het wenselijk om contact 
met het dyslexieteam op te 
nemen zodat we kunnen 
meedenken. Voor OE Zuid 
is dit Maike van Soldt. 
 

Post- en kantooradres 
SWV de Meierij Regio Zuid 

Brabantlaan 75 
5262 JH Vught 

 
TELEFOON: 

073 6840838 
 

E-MAIL: 
zuid@demeierij-po.nl 

 
Ondersteuningsmanager 

Pieter-Jan van Hoof 
p.vanhoof@demeierij-po.nl 

06-43535642 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.demeierij-po.nl 

 Voorstellen  stagiaire                                 Dyslexie EED                                       

Overgang PO-VO 

 

 Afsluiten arrangementen groep 8        

 


