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Beste lezers, 

 

We zitten in de laatste periode van het kalenderkaar en eind deze 

week is Sint zelfs alweer in het land. Dat betekent ook dat het jaar 

volop aan de gang is, groepen gesetteld zijn en plannen tot uitvoer 

worden gebracht.  

Binnen onze regio is veel in beweging en zijn veel besturen en 

scholen aan het nadenken hoe we toekomstbestendig onderwijs 

kunnen geven aan onze kinderen. We merken dat we steeds meer 

de partner zijn van de school om te bekijken hoe we het onderwijs 

zodanig inrichten dat alle kinderen ervan profiteren en de 

leerkrachten zich gehoord en gezien voelen. Het motto wat we dit 

jaar vaak gebruiken is ‘Wat leert het team hiervan’. Dit om te 

voorkomen dat trajecten zodanig individueel worden dat kennis ook 

weer snel verloren is. 

Een van de workshops die nu vaak op scholen gegeven wordt is 

rondom Handelingsgericht werken. Onze orthopedagogen geven 

die aan teams waardoor het duidelijker wordt welke stappen je 

kunt zetten om een kind planmatig te begeleiden.  

We wensen iedereen vast mooie donkere dagen voor kerst. 

 

Pieter-Jan van Hoof  

Ondersteuningsmanager OE Zuid 

 

Personeel OE Zuid 
Harriëtte Burgmans, een van onze specialisten begaafdheid, gaat 

vertrekken per 1 januari 2022. Na een lange periode voor het SWV 

gewerkt te hebben, heeft ze besloten om als zelfstandige verder te 

gaan met haar eigen bedrijf. Harriëtte is een van onze vaste 

gezichten en we vinden het erg jammer dat ze gaat, maar begrijpen 

ook dat iedereen op een gegeven moment weer nieuwe stappen 

zet. We wensen haar veel succes en we nemen op een mooie 

manier afscheid van elkaar. 

Grey Groenendaal werkt op dit moment halve dagen als gevolg 

van haar hersenschudding. Het gaat beter met haar en ze neemt 

grote stappen. Aan de andere kant is haar aangeraden om met 

beleid door te bouwen aan haar herstel. We houden u op de 

hoogte. 

ATTENTIE 
 

De studiebijeenkomsten 

OE Zuid, directie en IB zijn op 

dinsdagochtend 22 november 

2022 en 18 april 2023. 

 

U kunt uzelf inschrijven 

voor 22 november via 

zuid@meierij-po.nl 

 

KALENDER  
9 nov 

Schrijven en schrift verwerken 

 

16 nov en 30 nov 

Ondersteunend tekenen in de 

klas, visualisatie voor leerlingen  

 

22 nov  

Bijeenkomst IB en 

directie 09.00-12.00 uur 

 

8 dec 

Workshop WISC V 

 

18 jan 

Workshop Woordenschat  

Jonge Kind 

 

24 jan 

Workshop Faalangst 

 

1 feb 

Workshop Dyscalculie 

 

8 feb 

Tweede inspirerende 

bijeenkomst de Meierij 
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Marika Strijdonck is op dit moment nog afwezig. Haar herstel zal 

enige tijd in beslag nemen. Als vervanger is op 1 november 

Suzanne Gloudemans gestart. Zij zal de secretariële werk- 

zaamheden voorlopig waarnemen. Ze is bereikbaar via het 

algemene nummer en via het mailadres zuid@demeierij-po.nl 

Haar werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag tot 13.00 uur. 

Als bijlage het organogram met de laatste gegevens. 

 

Directie-IB overleg 22 november 
Op dinsdag 22 november 2022 is de studieochtend van directeuren, intern begeleiders en andere 

betrokkenen van OE Zuid gepland. De bijeenkomst is bedoeld als netwerkochtend. Het is goed om 

elkaar met enige regelmaat te zien, te spreken én om u mee te nemen in de ontwikkelingen binnen het 

samenwerkingsverband en specifiek OE Zuid. Vorige week heeft u hierover een aparte mail 

gekregen. 

 

We starten plenair waarbij we u meenemen in de laatste ontwikkelingen binnen SWV PO de Meierij en 

de initiatieven die uitgezet worden binnen onze regio.  

Na het plenaire gedeelte hebben we een carrousel waar we in drie groepen drie onderwerpen verder 

uitdiepen die in de centrale presentatie aan bod zijn gekomen.  

 

1. Communicatie, samenwerken en werkwijze; We nemen u mee in de Transactionele Analyse 

waarin we kijken naar het oké venster en de ego toestanden. In gewone taal betekent het hoe je 

met elkaar communiceert en welke rol je aanneemt. Het gaat over alle communicatie tussen 

professionals, leerkrachten-leerling, school-ouders.  

2. Coachen binnen de groep, de rol van de leerkracht, handelen in de groep. Er is lang gewerkt 

vanuit het individuele kind, een kind heeft een probleem en we proberen allemaal daaraan te 

sleutelen. We zien nu dat iedereen daar een rol in heeft, we staan als volwassenen rondom een 

kind. Wat is de rol van de leerkracht, wat van een intern begeleider, wat van de school en directie 

en wat van de professionals. 

3. Handelingsgericht denken, schoolbreed denken, de ecologie van een kind. Trauma Sensitief 

werken. We kennen allemaal de kinderen waar er op een of andere manier kortsluiting op 

treedt. We geven u inzicht hoe dit werkt, wat er gebeurt en wat voor stappen je kan zetten. Zowel 

de leerkracht in de klas en de directeur die gevraagd wordt op te treden.  

 

De drie onderwerpen in de carrousel zijn voorbereid door de mensen vanuit ons team. Tijdens de sessies 
is er volop de gelegenheid om mee te denken.  

We sluiten daarna plenair af en er is de mogelijkheid om daarna aan de lunch deel te nemen.  

 

We starten 08.30 uur in de centrale hal bij OE Zuid en stoppen 12.00 uur. De lunch is tot 13.00 uur.  

We hopen dat iedereen aanwezig is. Het is fijn als we binnen onze regio elkaar kennen en kunnen vinden 

zodat we een effectieve samenwerking hebben.  

Naast directeuren en intern begeleiders nodigen we SO, beleidsmedewerkers gemeente en 

kwaliteitsmedewerkers uit om de ochtend integraal op te zetten.  

Aanmelden kan via het mailadres zuid@demeierij-po.nl. Geeft u aan met hoeveel personen u komt, wie 

dat zijn en of u deelneemt aan de lunch.  
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Workshops open inschrijving 
De workshops van OE Zuid worden nu vaak gegeven op initiatief van schoolteams, als zij de vraag 

hebben komen wij naar de school. Wij geven de workshops één keer per jaar op individuele 

inschrijving. Hieronder de workshops die de komende periode gegeven worden. 

De WISC V orthopedagogiek (Caroline en Andrea) 

De workshop is voor leerkrachten en IB 
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. 

Donderdag 8 december 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur, locatie OE Zuid 

Opgeven via zuid@demeierij-po.nl onder de noemer workshop WISC 

 

Woordenschat bij het jonge kind (door Bregje en Harm): 

De workshop is voor leerkrachten en IB groep 1 t/m 4 

Woorden zijn de bouwstenen van taal. Zonder woorden is er geen communicatie, geen uitleg of 

instructie, geen lessen, taken en opdrachten en geen antwoord op je vragen.  

Woordkennis is een voorwaarde voor schoolsucces. Het systematisch inzetten op woordenschat werkt 

en je kunt hier zelf mee aan de gang in jouw klas. 

Onderwerpen, die in deze praktische workshop aan de orde komen zijn:  

Hoe breid ik de woordenschat van kleuters uit en welke fasen doorloop ik hierbij?  Hoe oefen en herhaal 

ik woorden spelenderwijs? Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen deze nieuwe woorden gaan gebruiken? 

Welke thema’s zijn geschikt en welke woorden bied ik aan? 

Woensdag 18 januari 2023 van 15.00 uur tot 17.00 uur, locatie OE Zuid 

Opgeven via zuid@demeierij-po.nl onder de noemer workshop Woordenschat 

 

Faalangst gedrag (door Sanne en Kitty) 

De workshop is voor leerkrachten en IB 

Faalangst is een vorm van angst. Hoewel een beetje faalangst nuttig kan zijn, is het soms ook dermate 

belemmerend dat het invloed heeft op het welbevinden van een leerling. Het kan zijn dat leerlingen 

zoveel last van faalangst hebben, dat hun leerprestaties of het contact met andere leerlingen er onder 

lijden. Leerlingen verliezen of het geloof in eigen kunnen. Er ontstaat vaak demotivatie. 

In de workshop maak je kennis met de verschillende vormen van faalangst. Aan bod komen oorzaken en 

kenmerken van faalangst, je gaat aan de slag met signaleren en krijgt tips voor een mogelijke aanpak. 

Dinsdag 24 januari 2023 van 15.00 uur tot 17.00 uur, locatie OE Zuid 

Opgeven via zuid@demeierij-po.nl onder de noemer workshop faalangst 

 

Workshop rekenproblemen binnen HGW 1-2-3 (Debbie en Anouk) 

De workshop is voor leerkrachten en IB 

In deze workshop willen we inzicht geven over de rekenontwikkeling en de daarbij voorkomende 

rekenproblemen in het basisonderwijs. Welke factoren hebben invloed op het ontstaan van deze 

problemen en wat betekent dit voor het dagelijkse rekenonderwijs in de klas?  

Op interactieve wijze gaan we samen met jullie aan de slag om de kennis over rekenproblemen op te 

frissen en te actualiseren.  

woensdag 1 februari 2023 van 15.00 uur tot 16.30 uur locatie OE Zuid 

Opgeven via zuid@demeierij-po.nl onder de noemer workshop rekenproblemen 
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Betrokkenheid kinderen  
Een van de punten die uit de evaluatie passend onderwijs is gekomen,  

is de betrokkenheid van kinderen bij de plannen en arrangementen  

die uitgevoerd wordn. Die blijkt vaak niet of nauwelijks aanwezig te  

zijn.  

Er worden veel plannen ten uitvoer gebracht, kinderen begeleid of uit 

groepen gehaald zonder dat vooraf duidelijk is waarom dit gebeurt.  

Kinderen hebben moeite om te generaliseren en zeker als het niet  

helder is waarom ze een bepaalde begeleiding krijgen. 

We willen hier meer aandacht aan gaan besteden, maar uiteraard stap  

voor stap. Onze eerste stap is om tijdens gesprekken nadrukkelijker na  

te vragen hoe het kind betrokken is voordat een plan tot uitvoer wordt 

gebracht.  

 

DOEN 
Met het vertrek van Harriëtte Burgmans komen een aantal zaken in een stroomversnelling. Waar 

we eerst plannen aan het maken waren voor het volgende schooljaar gaan we nu een paar zaken 

naar voren trekken. Het betreft het volgende: 

We hebben op dit moment een groep met jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hier 

kunnen kinderen aan deelnemen zonder een aanvullende problematiek. We zien dat deze groep klein 

is en dat er weinig kinderen uit de onderbouw aan mee doen. We hebben het besluit genomen  

om vragen rondom kinderen uit de groepen 1 tot en met 3 altijd binnen de eigen school op te pakken. 

Dat betekent dat we in de tweede periode met twee groepen gaan werken, een middenbouw en  

bovenbouw. Daarnaast gaan we intensiever de scholen benaderen om met teams samen te bekijken hoe 

je kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong goed kunt signaleren en benaderen. 

We bekijken ook in hoeverre kinderen van groep 8 nog baat hebben bij deelname aan de DOEN groepen. 

De vooruitblik naar voortgezet onderwijs en wat kinderen daarvoor nodig hebben is soms een andere vraag  

dan deelname aan DOEN. We bespreken dit altijd met de school, ouders en kind. 

 

Tevredenheidsonderzoek 
Via Ldos krijgt u in het begin van het kalenderjaar een tevreden- 

heidsonderzoek. Vorig jaar stuurde we verschillende vragenlijsten  

rondom verschillende arrangementen. Dit wordt erg veel om in 

te vullen. We maken er daarom één vragenlijst van. Ouders krijgen 

nog wel een aparte vragenlijst toegestuurd. 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2023 
 

 

 

 

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 – 43 53 56 42 

p.vanhoof@demeierij-po.nl  

 

Website: www.demeierij-po.nl 
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