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Attentie

SWV de Meierij, Regio Zuid
Nieuwsbrief
Beste lezers,

• De studiebijeenkomst OE Zuid,
IB is op dinsdagochtend 12 april
• Alle groepsarrangementen
blijven door draaien.
• De eerste
Impulsgroep heeft
gedraaid tot de
zomervakantie op
onze eigen locatie. U
kunt nu weer
kinderen aanmelden.
• De nieuwe
handleiding van Ldos
is naar alle scholen
gestuurd.
• Cijfers 1 november
10.040 kinderen in
OE Zuid (1-10-21)
391 arrangementen
3,9%

We hadden allemaal gehoopt en verwacht dat deze winter er totaal anders uit zou zien
als het jaar hiervoor en dat Corona minder invloed zou hebben op ons dagelijks
bestaan. Helaas is de werkelijkheid anders en zitten we in een lockdown. De scholen
zijn (gelukkig) nog open maar we horen natuurlijk terug dat het organiseren van goed
onderwijs veel vraagt van iedereen. Testen, besmette kinderen en afwezige
leerkrachten zorgen voor een organisatorische puzzel.
In de startgesprekken die onze orthopedagogen hebben gehad hebben we veel
gehoord van de plannen die gemaakt zijn voor dit schooljaar en de visie van school wat
betreft onderwijs. Er wordt veel nagedacht over mogelijkheden, koers en toekomst.
We hopen dat het iedereen lukt om ook hier aandacht aan te blijven besteden.
We zien dat door de beperkingen het Samenwerkingsverband als netwerkorganisatie
minder uit de verf komt, we hebben elkaar al lang niet gezien in breder verband. Elkaar
zien, spreken en inspireren geeft vaak nieuwe inzichten. We hebben dat ook gemerkt
tijdens de bijeenkomsten die georganiseerd waren rondom het ondersteuningsplan.
We plannen nu de bijeenkomst van directie en IB in het voorjaar.
Nu koersen we af op Sinterklaas (de enige externe die nog binnen mag komen) en dan
de kerst. Ik wens iedereen alvast, namens ons hele team, een goede kerstperiode toe
met daarna een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Pieter-Jan van Hoof
Ondersteuningsmanager OE Zuid

623 casussen
6,2%

Bereikbaarheid team OE Zuid

69 casussen per
1 fte ondersteuner

In deze periode van vele maatregelen en lockdowns proberen wij als team van OE
Zuid altijd bereikbaar te blijven. Scholen en besturen hebben los van landelijke
richtlijnen ook eigen regels. Wij volgen altijd de regels die vanuit school worden
opgesteld.
Als bijeenkomsten niet live doorgaan kunnen we naar digitaal schakelen. Live is, als
dit wenselijk is, ook mogelijk mits het in een goed geventileerde ruimte is waar
iedereen afstand kan houden. U mag altijd vragen om een zelftest.
Het verzoek van ons is wel om afspraken die gemaakt zijn door te laten gaan. De
caseload van onze mensen is groot en als afspraken ingehaald moeten worden geeft
dit veel druk op de agenda.
Heeft u vragen, bel of mail. De contactgegevens van alle ondersteuners staan in het
organogram. Het centrale nummer van ons kantoor wordt niet altijd opgenomen
omdat er weinig mensen op kantoor aanwezig zijn in deze tijd.
De groepsarrangementen gaan gewoon volgens planning door.

Kalender
2021
23 dec kerstvakantie
12 apr bijeenkomst IB en
directie
09.00-12.00 uur

SWV de Meierij, Regio Zuid
Guillermo
IB-Directie
Zoals
iedereen weet
heeft
Op 23 november stond
Overgang
PO-VO
Bas Wesseldijk afscheid
het eerste directie-IB
genomen. Zijn vervanger
is direct gestart. Guillermo
Holman heeft zijn taak
overgenomen. Hij was al
bekend met onze organisatie als onafhankelijk
voorzitter van het bestuur.
Daarnaast komt hij vanuit
het onderwijs. Een aantal
mensen heeft al kennis
gemaakt tijdens de bijeenkomsten over het ondersteuningsplan. Guillermo
wil ieder jaar verschillende
scholen bezoeken om zo
het werkveld te leren
kennen.
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Ldos 2 trap

In Ldos komt een
belangrijke wijziging qua
overleg gepland. Dit is niet inloggen. Vanwege de AVG
doorgegaan. Een onderis er een verplichting
werp wat we graag willen ontstaan om met een
bespreken met de scholen tweetrapsidentificatie in te
is de toekomstvisie op
loggen. Dat betekent dat
arrangeren. Nu arrannaast uw gebruikelijke
geren we op kinderen en
wachtwoord er via uw
hun onderwijsbehoeften.
telefoon een inlog wordt
We willen ook kijken naar gegeven. In januari wordt
de ondersteuning die
dit ingevoerd, u hoeft hier
leerkrachten nodig
zelf geen actie voor te
hebben, het bundelen van ondernemen. De eerste
arrangementen en de
keer dat dit moet wordt u
ontwikkeling van de
vanzelf door het
school. Wat sorteert het
programma heen geleid. De
meeste effect. Van invloed kosten van de sms worden
is dan ook de visie en het
door het SWV bekostigd.
mensbeeld van een team
(wat ook weer relaties
Recent is de handleiding
heeft met het SOP).
(met update) verstuurd.
Op 12 april 2022 pakken
Hier staan veel antwoorden
we dit onderwerp op.
in op uw vragen en het
nummer van de helpdesk.

Arrangementen

Plan

Workshops

Het einde van het
kalenderjaar komt in zicht
en dat betekent ook een
financiële afronding van
het jaar. We merken dat
sommige arrangementen
niet verlengd worden om
technische redenen. Het
deel D wordt niet ingestuurd of er komt geen
aanvraag vanuit de school.
We kunnen maar beperkt
met terugwerkende kracht
werken. In de praktijk
betekent dit dat we vanaf
januari 2022 niet terug
kunnen werken naar
boekjaar 2021. Uitbetaling
is dan vanaf 1 januari.

Afgelopen maanden is er
hard gewerkt aan het
nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 (het
schoolplan van het SWV).
Met de bestuurders,
directies en intern begeleiders zijn gesprekken
gevoerd. De komende
maanden wordt het plan
geschreven en uiteindelijk
voorgelegd aan de OPR.

Naast de begeleiding door
onze ondersteuners en de
arrangementen worden er
door onze Eenheid ook
workshops aangeboden
om het kennisniveau van
leerkrachten en teams te
vergroten rondom specifieke zaken. Dit kan
helpend zijn om kinderen
te begeleiden binnen de
school los van een
specifieke casus. Het
aanbod is in de nieuwsbrief van december 2020
uitgebreid beschreven.
Binnenkort krijgt u een
update.

Fijne feestdagen
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