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Beste lezers, 

 

Het schooljaar gaat snel naar het einde toe, nog drie weken en dan 

is het zomervakantie. Iedereen kijkt uit naar deze vakantie maar 

ook met het besef dat het de laatste weken hectisch kan zijn. Alle 

“leuke” zaken kosten veel tijd en natuurlijk moet er ook veel 

geregeld worden om na de vakantie weer goed op te kunnen 

starten. 

 

Het jaar is intensief geweest, de coronapandemie en de 

vluchtelingen uit Oekraïne hebben een zware wissel getrokken op 

de flexibiliteit van medewerkers. Het is knap om te zien hoe snel 

zaken geregeld worden en er altijd weer ruimte is om na te denken 

over mogelijkheden. Daarnaast zien we veel vacatures voorbij 

komen om de formatie rond te krijgen. 

 

We wensen iedereen een goede en ontspannen zomervakantie en 

we zien iedereen uit Zuid weer graag terug in september. 

 

Pieter-Jan van Hoof  

Ondersteuningsmanager OE Zuid 

 

Verandering personeel Zuid 
Binnen Boxtel is Debbie van der Pas de orthopedagoog die bijna 

alle scholen onder haar hoede heeft. Daarnaast stuurt Debbie de 

fulltime groepsarrangementen aan die binnen regio Zuid lopen; de 

TOP groepen in Vught en Boxtel en de Jonge Kindgroepen in Boxtel 

en Schijndel. Deze twee taken vragen zoveel van haar tijd dat we 

hebben besloten dat Debbie zich volgend jaar uitsluitend gaat 

richten op de groepsarrangementen en stopt bij de scholen in 

Boxtel. De enige school die ze blijft begeleiden is de Vorsenpoel 

omdat hier ook de groepsarrangementen gehuisvest zijn. 

Binnen de formatie is ruimte om een nieuwe orthopedagoog aan te 

trekken. Op dit moment zijn we bezig met de sollicitatieprocedure. 

Als helder is wie Debbie gaat opvolgen laten we u dit weten. 

  

ATTENTIE 
 

De studiebijeenkomsten 

OE Zuid, directie en IB zijn op 

dinsdagochtend 22 november 

2022 en 18 april 2023. 

 

In een periode van 7 weken zijn 

91 nieuwe kinderen bij ons 

aangemeld. Een aantal van de 

casussen pakken wij volgend 

schooljaar op gezien een kind 

volgend jaar een andere leer-

kracht of een andere groep. 

 

KALENDER 2022 
Workshops op inschrijving 

 

5 okt en 19 okt 

Ondersteunend tekenen in de 

klas, visualisatie voor leerlingen 

(Esther en Anita, ZMLK) 

 

27 okt en 15 nov 

Uitdagend ‘leren’ organiseren 

groep 4 tot en met 8 (DOEN) 

 

11 okt 

Het jonge kind met ontwik-

kelingsvoorsprong (DOEN) 

 

9 nov 

Schrijven en schrift verwerken 

(Jose en Hans, Mytyl) 

 

22 nov  

Bijeenkomst IB en 

directie 09.00-12.00 uur 

 

4 juli 2022, jaargang 6, nummer 4 



 

 

Nieuwsbrief SWV PO de 

Meierij regio Zuid 

2/3 

 

Groepsarrangementen 
De groepsarrangementen draaien al een aantal jaren. De parttime arrangementen lopen door zoals  

voorheen. DOEN start met 3 groepen in Vught en Doe en Leer met 2 groepen op het Baanderheren- 

college. De Impulsgroep zal later in het jaar starten. 

We herijken op dit moment de visie op de Jonge Kindgroepen en de TOP groepen, als dit vorm en taal  

heeft gekregen dan sturen we de informatie hierover toe. 

 

NT 2 les aan vluchtelingenkinderen  
Op dit moment komen veel kinderen uit Oekraïne naar Nederland. Daarnaast zijn er ook veel herenigings- 

gezinnen van vluchtelingen uit andere landen én kinderen van gezinnen die komen werken in Nederland.  

Dit betekent dat er een behoorlijk aantal kinderen zijn die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Een aan- 

tal maanden geleden zijn er een aantal initiatieven gestart om taalklassen op te richten, in samenwerking  

met de gemeenten. Deze klassen zijn toegankelijk voor alle kinderen vanaf groep 3, kleuters worden op de  

eigen school opgevangen. Er ligt een convenant onder dat als kinderen naar reguliere groepen door kunnen  

stromen iedere school bereid is de kinderen op te nemen. Alle taalklassen zijn geplaatst binnen reguliere  

scholen zodat er direct contacten ontstaan met andere kinderen. Taal leer je door te doen en te oefenen en  

dat wordt zo bereikt. 

De eerste groep is bij de Piramide in Vught gestart begin van dit schooljaar en nu gaan de eerste kinderen  

doorstromen naar de reguliere klassen. 

De Piramide heeft ook een beleidsplan ontwikkeld wat ook als onderlegger gebruikt wordt op andere plekken.  

Een nieuwe groep is dit jaar gestart op de Beemden in Boxtel. Door de oorlog zijn er snel nieuwe initiatieven  

ontstaan en zijn op de Landman in Helvoirt, de Regenboog in Schijndel en een tweede groep op de Beemden  

opgericht. Na de vakantie start een groep op de Roald Dahl in Sint-Michielsgestel (ze nemen de kinderen van  

de Touwladder over) en blijft de Kleine Beer in Berlicum kinderen opvangen. 

We verwachten op termijn weer minder groepen nodig te hebben. We leren iedere dag bij en de betrokken  

gemeenteambtenaren hebben veel overleg met alle participanten. Zijn er vragen dan horen wij dit graag, we  

kunnen altijd meedenken. 

 

Workshops 
In de vorige nieuwsbrief zijn we uitgebreid ingegaan op alle workshops die  

gegeven worden binnen de regio van Zuid. 

De workshops worden nu vaak gegeven op initiatief van schoolteams, als zij  

de vraag hebben komen wij naar de school. De laatste periode is gevraagd 

of wij de workshops ook op individuele inschrijving willen geven. We hebben  

hierover nagedacht en gaan dit voor een aantal workshops volgend jaar doen.  

De data zullen we u toesturen zodat leerkrachten zich kunnen inschrijven. De   

data worden ook opgenomen in de nieuwsbrief. 

 

Excellente scholen regio Zuid 
Talent Kentalis in Vught en de Bolster in Sint-Michielsgestel zijn voor de vierde en derde keer excellente 

school geworden, van harte gefeliciteerd met het behalen van het predicaat. 
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Pilots 
In de studieochtend van 12 april is aangegeven dat we enorm veel individuele vragen binnen krijgen,  

op dit moment zijn 9% van de kinderen aangemeld uit onze regio. Inclusiever onderwijs behelst de visie  

dat voor alle kinderen die de school bezoeken er binnen de groep structuur, rust en onderliggend begrip  

voor elkaar is. Dit zorgt voor veiligheid en inclusie waardoor alle kinderen van het onderwijs profiteren.  

Als kinderen teveel een individuele benadering krijgen en buiten de groep aparte lessen krijgen dan  

schieten we ons doel voorbij. Doordat kinderen ook moeilijk generaliseren krijgen ze door aparte lessen  

vaak te weinig handvatten. Er wordt dan hard gewerkt terwijl er niet genoeg bereikt wordt. Daarnaast leggen  

de hoeveelheid vragen veel druk op het personeel, van zowel de scholen als OE Zuid. 

We zijn vorig jaar gestart met een pilot op de Parel in Berlicum om te arrangeren op onderwerp in plaats  

van alleen op individuele kinderen. Dit wordt begeleid door twee mensen van Zuid. We willen dit niet als  

mal gebruiken voor andere scholen maar gaan wel de gesprekken aan in het werkveld hoe we kunnen  

clusteren, tot overkoepelende plannen kunnen komen en effectiever kunnen werken. Door de jaren heen  

is er een zodanige relatie met alle scholen opgebouwd dat we ook vanuit ieders rol tot een goed en gedra- 

gen plan kunnen komen. Er zullen altijd individuele trajecten blijven maar we zoeken ook naar de overeen- 

komsten. Meer normaliseren. 

 

Ldos zienswijze ouders en wat levert het op 
In Ldos is de mogelijkheid om de zienswijze van de ouders toe te voegen. Dit wordt nu nog vaak gezien  

als een optie waardoor we vaak niet weten hoe ouders tegen een vraag aankijken. We gaan in het systeem  

het makkelijker maken om de zienswijze in te laten vullen. We zien het niet als een optie omdat we altijd  

uitgaan van de driehoek ouders-school-samenwerkingsverband. 

Daarnaast staat er de vraag wat de vraag voor de leerkracht oplevert. Bij veel van de vragen wordt dit op  

een mooie manier ingevuld en we merken dat de leerkrachten steeds meer betrokken raken bij de vraag.  

Soms wordt er ingevuld dat het uren begeleiding moet opleveren. Dat is niet de intentie want dat is een  

logisch gevolg van de ondersteuningsbehoefte van een kind. 

 

Zomervakantie 
 

Voor iedereen een  

fijne zomervakantie 

tot 5 september 

 

 

 

ZO BEREIK JE ONS 
 

SWV PO de Meierij  

Ondersteuningseenheid Zuid 

Brabantlaan 75, 5262 JH Vught 

Telefoon 073 – 684 08 38 

zuid@demeierij-po.nl  

 

Ondersteuningsmanager 

Pieter-Jan van Hoof 

Telefoon 06 – 4353 56 42 

p.vanhoof@demeierij-po.nl  

 

Website: www.demeierij-po.nl 
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