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GOEREE - OVERFLAKKEE

E

en nieuwsbrief in januari vraagt
om een hoopvolle en vooruitkijkende blik op het nieuwe jaar dat
voor ons ligt. Met alle Covid-19 maatregelen nog vers in ons geheugen en alle
ervaringen die daaraan zijn verbonden
hopen we allemaal, denk ik, vooral op
een jaar zonder lockdowns, oplopende
besmettingen en bijzondere maatregelen. We verlangen allemaal naar een
rustig jaar waar we fijn ons mooie werk
kunnen doen en waarin we bezig kunnen zijn met positieve dingen. In deze
nieuwbrief vooral mooie en nieuwe
ontwikkelingen die weer energie geven.
Veel leesplezier!
Marleen van Berkum

LEERLINGVOLGSYSTEEM PARNASSYS
Alle basisscholen op het eiland Goeree-Overflakkee werken sinds de start
van dit schooljaar met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit biedt de mogelijkheid om hierin gezamenlijk een
kwaliteitsverbetering na te streven. Het
systeem Parnassys biedt ons veel mogelijkheden en de data vanuit Parnassys
kan voor diverse doeleinden worden
ingezet.
De schoolbesturen hebben besloten
scholing in te zetten op het gebruik van
Parnassys en Kindkans. De scholing is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- De verbetering van Kindkans in het PO
- Het verbeteren van het gebruik van
Parnassys
- Implementeer PO-VO overstap
- Kwaliteitszorg

Het verbeteren van het gebruik van
Parnassys
De inrichting van Parnassys op de scholen wordt onderzocht. Een werkgroep,
waarin alle scholen zich hebben laten
vertegenwoordigen, heeft zich gebogen
over een gezamenlijk inrichtingsdocument. Het doel daarvan is dat Parnassys zo op alle scholen goed en efficiënt
wordt ingericht. De schoolbesturen hebben de mogelijkheid gekregen feedback
te geven op dit inrichtingsdocument. Dit
inrichtingsdocument zal leidend zijn in
de nascholingen die op de basisscholen
zullen plaatsvinden. Alle basisscholen
zijn uitgenodigd om een afspraak te maken met de Parnassysacademie voor de
inrichting en nascholing van Parnassys in
de school.

In dit
Nummer

Voor deze onderdelen wordt het volgende ingezet:

Kwaliteitsverbetering in
leerlingvolgsysteem Parnassys
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De verbetering van Kindkans in het PO
Een consultant vanuit de Parnassys academie kijkt mee naar de huidige inrichting en het gebruik van Kindkans. Voor
het optimaal gebruiken van dit systeem
schrijft Parnassys advies en vindt er ondersteuning plaats bij de technische implementatie hiervan. De verbeteringen
en eventueel veranderde werkwijzen
worden gecommuniceerd met de basisscholen.
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Op dat moment zal er samen met de directie en intern begeleider gekeken
worden naar de huidige inrichting van Parnassys en welke stappen de scholen
moeten maken om te komen tot de uniforme inrichting van alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Aansluitend krijgen de schoolteams scholing
voor het ‘vullen’ van het leerlingvolgsysteem. Hierbij ligt de nadruk op het beschrijven van informatie en hoe de scholen deze informatie weg kunnen zetten
in hun leerlingvolgsysteem.
Met een goede en efficiënte inrichting van Parnassys, wordt ook het schrijven
van een ontwikkelingsperspectief vergemakkelijkt. Wanneer de inrichting van
het leerlingvolgsysteem op orde is kan de school het ontwikkelingsperspectief
genereren met behulp van Parnassys. Hieraan zal ook aandacht worden besteed tijdens de scholingsdag.
Implementeer PO-VO overstap
In de POVO werkgroep is met elkaar gesproken over de overdracht met behulp
van OSO en het werken met de plaatsingswijzer. Beide onderdelen zijn afgerond en vastgelegd in het overstapplan van de werkgroep POVO.
Kwaliteitszorg
De werkgroep DVA PO (Dataverzameling, verantwoording en analyse) krijgtscholing rondom de kwaliteitszorg. Hierbij kijkt de werkgroep naar het gebruik
van diverse systemen en hoe deze op elkaar aansluiten, zowel die van de scholen als van het samenwerkingsverband. Deze werkwijze voorkomt extra werk
in diverse andere systemen. Voor het gebruik van deze systemen krijgen ook
de directies en intern begeleiders nascholing.

SWVGO.NL
Het Samenwerkingsverband heeft een nieuwe website. De afgelopen tijd
is hard gewerkt om de website grondig te vernieuwen. Met als resultaat
een moderne en fris ogende website, met nieuwe opties waarmee wij u
beter kunnen informeren over lopende zaken, interessante artikelen en
nieuwsberichten. Wij hopen dat wij met de nieuwe website echt een
verbeterslag hebben gemaakt. Wij vinden het belangrijk om u van de
goede en de meest actuele informatie te voorzien en de nieuwe website is daar een belangrijk middel bij. We horen graag wat u ervan vindt.
Neemt u dan ook vooral een kijkje op de vernieuwde website en laat uw
reactie achter via het contactformulier.
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ONDERSTEUNINGSPLAN
PRIMAIR
ONDERWIJS
Op dit moment zijn we bezig met het
schrijven van het nieuwe ondersteuningsplan voor het basisonderwijs.
In het ondersteuningsplan wordt het
huidige beleid geborgd en formuleren we ambities en doelen voor
de komende vier jaar. Diverse werkgroepen, de deelnemersraad en de
OPR denken onder andere mee over
verschillende onderdelen uit het ondersteuningsplan zoals de visie en de
doelen. In het ondersteuningsplan
leggen we het beleid van passend
onderwijs vast, dus ‘wat’ we doen.
‘Hoe’ het beleid wordt uitgevoerd,
daar gaan de scholen over. Aangezien
alle scholen werken met Mijn School
Plan (MSP) maken we het ondersteuningsplan ook in het systeem van Mijn
School Plan (MSP). Vanuit MSP kunnen de schoolbesturen en de scholen
dan op eenvoudige wijze doelen uit
het ondersteuningsplan overnemen
in het eigen schoolplan en deze verder concretiseren voor de eigen organisatie. Op 1 mei 2022 moet het plan
ingediend zijn bij de inspectie voor
het onderwijs.
WERKGROEP GESPECIALISEERD
ONDERWIJS

Het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
Goeree-Overflakkee bevat een tot nu toe
onvervulde opdracht. In het ondersteuningsplan staat de volgende ambitie beschreven: ‘Indien nodig ontvangen kinderen (extra) ondersteuning, waar mogelijk

tijdelijk, in een gespecialiseerde setting.
De ambitie is een gezamenlijke voorziening voor gespecialiseerd onderwijs’.
De werkgroep gespecialiseerd onderwijs
heeft bestuurlijk de opdracht gekregen
deze ambitie te verkennen en te komen
tot concrete voorstellen in de uitwerking. Voor de kerstvakantie is een themanieuwsbrief van de werkgroep gespecialiseerd onderwijs verspreid. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar deze
nieuwsbrief.

WERKGROEP PO-VO

De werkgroep POVO heeft in november
een themanieuwsbrief verspreid onder
de scholen. We willen u er nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat de informatie
uit deze nieuwsbrief en het bijgevoegde overstapplan belangrijke informatie
vormt voor het traject van advisering en
bij het vormgeven van de overstap van
het PO naar het VO. De nieuwsbrief en
het overstapplan treft u ook op onze website aan.

WERKGROEP HOOGBEGAAFDHEID

In deze nieuwsbrief willen wij alvast een
vooraankondiging doen voor de ouderplatformbijeenkomst die gepland staat
op 23 februari 2022. Deze bijeenkomst zal
afhankelijk van de maatregelen fysiek of
digitaal plaatsvinden. Deze bijeenkomst
bestaat uit een lezing, elkaar ontmoeten
en de mogelijkheid tot het stellen van
vragen. De uitnodiging voor deze platformbijeenkomst willen wij verspreiden
via de scholen en ontvangt u zo spoedig
mogelijk.

De afspraak voor 2022 is dat de gemeenten hiervan 75% van de kosten op zich
nemen en de deelnemende organisatie(s) 25%. Op de website van Stevig Staan
vindt u meer informatie over wat de organisatie doet.

SOT nieuwe stijl
De doorontwikkeling van het SOT is al een aantal keer genoemd in
onze nieuwsbrief. Door allerlei zaken heeft het proces vertraging opgelopen. Maar nu zijn we zover dat in februari een pilot gaat starten
op een paar scholen in het PO en in het VO. De pilot bestaat uit een
vernieuwde werkwijze. In de volgende nieuwsbrief berichten we welke scholen gaan deelnemen aan deze pilot en hoe de werkwijze van
het vernieuwde SOT eruit komt te zien.

TAART VOOR PRO

Het is alweer even geleden dat we verhuisd zijn van het kantoor aan de Sportlaan in Middelharnis naar het Sjem-gebouw. We zijn inmiddels helemaal gesetteld, maar dat was niet mogelijk geweest zonder de onvermoeibare inzet van
PrO-leerlingen die ons op allerlei manieren hebben geholpen. Tijdens de verbouwing en de verhuizing en ook na die tijd waren zij bereid om steeds de handen
voor ons uit de mouwen te steken. We zijn de leerlingen van het praktijkonderwijs en hun begeleiders hier bijzonder dankbaar voor en wilden hen dan ook
graag in het zonnetje zetten.
Aan de vmbo-leerlingen van CSG Prins Maurits hebben we daarom gevraagd of
zij taart wilden maken die wij als dank aan de PrO-leerlingen konden geven. Bij
het vak Horeca, Bakkerij en Recreatie hebben de leerlingen een prachtige taart
gebakken. Op 17 november overhandigden we de taart aan de leerlingen, die
vanzelfsprekend bijzonder trots waren op wat zij voor ons hebben gedaan. Ze
lieten zich de taart dan ook goed smaken.

GEWELD HOORT NERGENS THUIS

In de regio (Goeree-Overflakkee, Voorne
Putten en Hoekse Waard) wordt in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling gewerkt volgens het verbeterplan
‘Geweld hoort nergens thuis (GHNT)’. In
dat kader zijn er regionaal afspraken gemaakt met de organisatie Stevig Staan.
Zij bieden voor het onderwijs en de kinderopvang trainingen aan in onze regio.

Leerlingen van het praktijkonderwijs krijgen taart aangeboden als dank voor hun
hulp bij de verhuizing van SWV GO.
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PERSONEELSWISSELINGEN BIJ HET SAMENWERKINGSVERBAND
In november hebben wij afscheid genomen van Heidi Krijgsman. Heidi was BPO in het kernteam West (PO). Zij heeft een functie in Rotterdam aanvaard. Haar plaats neemt Leontien Mooij in. Leontien start
op 1 februari a.s. en zij vormt dan samen met Marije Praet (orthopedagoog) het kernteam voor de westkant van het eiland. Daarnaast
zal Leontien ook het kernteam VO gaan versterken. Zij wordt ook een
dag in de week begeleider passend onderwijs op de Beroepscampus.
Jennifer Speksnijder is na de kerstvakantie teruggekomen van haar
zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlofperiode heeft Sietske Zijlstra
haar taken waargenomen bij het Kernteam Midden (PO). Sietske blijft
bij ons werkzaam als orthopedagoog en werkt voor al onze VO-scholen. In de periode van januari tot en met mei 2022 zal Sietske het
zwangerschapsverlof van de beide coördinatoren onderwijsondersteuning van Connect invullen.
VACATURE BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT
Door de vele werkzaamheden en ontwikkelingen hebben wij plaats
voor een analytisch en systeemgerichte beleidsmedewerker voor
onze samenwerkingsverbanden passend onderwijs Goeree-Overflakkee (0,4-0,6 fte). Een uitgebreide beschrijving van de vacature is te
vinden op de website.

Op de Hoogte is de digitale nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee en verschijnt meerdere keren per jaar.
www.swvgo.nl

