
 
 
 
 
 
 

    Attentie    Nieuwsbrief 
Beste lezers, 
 
Het nieuwe jaar is 2 maanden overweg en het zijn intensieve maanden geweest voor 
de scholen. Door de grote uitval van leerlingen en leerkrachten zijn er veel 
noodoplossingen bedacht om onderwijs te geven. Langzaamaan trekt de stof op en 
komen we, zoals het er nu uitziet, in rustiger vaarwater. Knap hoe op alle mogelijke 
manieren er inspanningen zijn geleverd om alle kinderen zo goed mogelijk te 
ondersteunen. 
In de wintermaanden is ook het ondersteuningsplan gemaakt (het schoolplan van het 
samenwerkingsverband). Vorige week zijn scholen nog in de gelegenheid geweest om 
mee te denken en nu gaat het hard op weg naar de definitieve versie. Natuurlijk 
hebben we hoge ambities en willen we gezamenlijk, besturen-scholen-SWV, ervoor 
zorgen dat ieder kind goed onderwijs krijgt en alle kansen heeft om zich te 
ontwikkelen. Dit binnen de veilige en vertrouwde omgeving van school, thuis en de 
nabije leefwereld. 
Een van de stappen die we nemen is het nadenken hoe we los van individuele 
arrangementen kunnen samenwerken met scholen. Dit willen we samen ontwikkelen 
met alle betrokkenen.  
Op 12 april a.s. is er een directeuren en IB overleg gepland. We willen dan lijnen 
uitzetten voor de komende periode.  
Voor iedereen een fijne start van de lente. 
 
Met vriendelijke groet, 
Pieter-Jan van Hoof 
Ondersteuningsmanager OE Zuid 

 Directeuren-IB overleg 12 april 2022 

Nu er weer meer mag en kan willen we de bijeenkomst van 12 april definitief live 
door laten gaan. We vinden het fijn om met alle scholen in gesprek te zijn over de 
lijnen die uitgezet worden in de komende periode. In het nieuwe ondersteuningsplan 
staan veel ambities beschreven en we willen met het veld nadenken over de 
concretisering. Hierbij kijken we naar wat gezamenlijk kan maar nemen we ook mee 
dat er binnen besturen en scholen trajecten op maat gemaakt worden. 
De ladders van Sardes hebben we omgezet in negen beloften die we aan kinderen en 
ouders geven. We hebben daarbij de stelling genomen dat het geen normatieve 
beloften zijn. Scholen hebben allemaal een diverse achtergrond, demografie en 
locatie. Wat wel de insteek is is dat we vanuit inclusie denken. Alle kinderen 
verdienen onze aandacht en hebben recht om het beste uit zichzelf te halen. 
Programmaonderdelen; 
Ontwikkelingen binnen het SWV, de negen beloften, maatwerkmogelijkheden, hoe 
werken we samen los van individuele arrangementen, professionalisering. 
 
 
 
 

 
• De studiebijeen- 

komst OE Zuid,  
IB is op dinsdag-
ochtend 12 april 
 

• Aanmelden 
studiedag; U krijgt 
een aparte 
uitnodiging begin 
volgende week 
waarmee u zich kunt 
aanmelden. 

 
• Cijfers 1 februari 

 
10.040 kinderen in 
OE Zuid (1-10-21) 
 
661 kinderen zijn 
actief aangemeld, 
6.6% van het totaal 
(+38 sinds 1-12-21) 
 
Van deze kinderen 
hebben er 401 een 
arrangement 
4 % van het totaal 
(+10 sinds 1-12-21)  
 
 
73 casussen per 
1 fte ondersteuner 

 
 

 
 
 
 

 

Kalender 
2021 

12 apr  bijeenkomst IB en  

          directie  

          09.00-12.00 uur  

    Tussen 12.00 uur en  

13.00 uur kunt u deel-

nemen aan de lunch. 
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DOEN en DOEN+ 
Binnen Doen werken we 
met kinderen die begaafd 
zijn en speciaal. Er draaien 
nu twee groepen. 
Daarnaast hebben we een 
onderbouwgroep, hier 
kunnen kinderen voor 
aangemeld worden met 
een ontwikkelings-
voorsprong waar een 
vermoeden van begaafd-
heid is. 
DOEN+ betreft kinderen 
waarbij ook een zorgvraag 
speelt. Deze groep gaat in 
de huidige vorm 
verdwijnen omdat onze 
zorgpartner stopt. We 
kijken nu naar alter-
natieven. 
 
IMPULS 
De Impulsgroep start op 
dit moment niet op. Er zijn 

In onze regio zijn twee 
taalklassen gestart. In 
Vught en in Boxtel. In deze 
klassen worden nieuw-
komers opgevangen en 
krijgen zij naast de 
reguliere lessen een 
intensief taalaanbod. 
Hierdoor verwachten we 
dat kinderen snel kunnen 
integreren in onze 
samenleving. Door de 
taalklassen binnen 
reguliere scholen te 
plaatsen hebben kinderen 
ook direct contact met 
een brede groep 
leeftijdgenoten en kunnen 
ze snel een overstap 
maken. 

Bij de start van het 
kalenderjaar heeft de 
Herman Jozefschool in 
Middelrode gehoord dat 
ze excellente school zijn 
geworden. De manier 
waarop de school sociaal-
emotioneel omgaat met 
de kinderen wordt erg 
gewaardeerd. Volgen van 
je hart en goed zijn zoals 
je bent zijn belangrijke 
thema’s. 
We feliciteren het team 
van harte met het predi-
caat excellent. 
In onze regio hebben we 
nu vijf excellente basis-
scholen. 
 
 

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 speci-
fieke zaken. Dit kan 
helpend zijn om kinderen 
te begeleiden binnen de 
school los van een 
specifieke casus. Het 
aanbod is in de nieuws-
brief van december 2020 
uitgebreid beschreven. 
Binnenkort krijgt u een 
update.  
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te weinig aanmeldingen 
om een volwaardige groep 
te vormen. We merken 
dat het moeilijk is om 
tegelijkertijd school, kind 
en ouder te interesseren 
voor de groep. We gaan 
bekijken hoe we in de 
toekomst met dit 
arrangement verder 
kunnen. 
 
Jonge Kind 
De beide groepen komen 
richting hun maximaal 
aantal kinderen. We gaan 
onderzoeken of het nodig 
is om (tijdelijk) een derde 
groep te maken. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Als u een ondersteunings-
vraag in dient bij OE Zuid 
geven ouders hiervoor 
toestemming. Daarnaast 
wordt ook altijd zienswijze 
van ouders gevraagd. Dat 
geeft ons belangrijke 
informatie; hoe kijken 
ouders tegen hun kind aan, 
wat zien zij als onder-
steuningsbehoefte en hoe 
acteert een kind thuis. We 
zien de laatste periode dat 
de zienswijze van ouders 
niet of heel summier wordt 
ingevuld. Het gebeurt ook 
dat de school zelf een 
vertaling maakt. We willen 
u vragen om het de ouders 
zelf te laten invullen. Via 
Ldos kunt u dit ook digitaal 
laten doen. Er wordt dan 
ook meteen toestemming 
gegeven voor de over-
dracht van de gegevens. 
 

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 

 Groepsarrangementen nieuws            Ldos ouders 

Overgang PO-VO 

 

Taalklassen               Herman Jozef          Workshops  

 


