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Deze	tijden	maken	meer	dan	ooit	het	belang
zichtbaar	van	samen	werken	en	samen	zijn.
Dat	is	toch	waar	we	als	mens	behoefte	aan
hebben.	En	dat	is	ook	waar	we	als
Samenwerkingsverband	van	ZIJN.	Daarom
zie	je	in	alles	wat	we	DOEN	terug	dat	we
gewoon	willen	doen	wat	nodig	is.	Dat	doen
we	door	elke	dag	te	luisteren	naar	elkaars
perspectief,	met	andere	ogen	te	kijken	en	het
perspectief	van	het	kind	te	wegen,	ook	in
deze	wonderlijke	tijden.	In	onze	visie
verwoorden	we	dat	door	te	zeggen	‘we
maken	samen	het	systeem’.	Met	het	maken
van	het	Bestuursverslag	2020	reflecteren	we
op	het	WETEN.	In	de	volgende	nieuwsbrief
in	juni	DELEN	we	graag	de	resultaten	met
jullie.
	
De	komende	maanden	organiseren	we	nog
meer	de	ontmoeting.	Samen	sterk	in	deze
tijden	en	in	het	waarmaken	van	onze
ambities.	Dat	doen	we	in	een	versterkte
organisatiestructuur	waarin	iedereen	van	de
inhoud	is	én	iedereen	ondersteunend	is	aan
de	inhoud.	Een	meer	vloeibare
organisatievorm,	waarin	mensen	flexibel	en
op	thema	aanhaken	bij	dat	deel	van	het
collectieve	doel	waar	ze	op	dat	moment	iets
te	doen	hebben,	als	een	cirkel	van	synergie,
waar	mensen	in-	en	uitstappen	en	die	ze
samen	draaiende	houden.
	
Ik	zie	jullie	snel.
Jetta	Spaanenburg
Directeur	SWV	Utrecht	PO

Versterkte	organisatie
Het	zijn	altijd	mensen	die	het	moeten	doen.
Zonder	mensen	bereik	je	geen	doelen.
Vandaar	dat	met	het	nieuwe
Ondersteuningsplan	en	de	nieuwe
kwaliteitsaanpak	in	juni	vorig	jaar	gestart	is
met	het	nadenken	hoe	we	onze	interne
organisatiestructuur	als
Samenwerkingsverband	het	beste
kunnen	versterken.		
lees	meer

Ouderleden	gezocht	voor
de	OPR
De	ondersteuningsplanraad	van	het
Samenwerkingsverband	passend	onderwijs
voor	het	Utrechtse	basisonderwijs	heeft
momenteel	3	vacatures	voor	ouders.	Om	je
kandidaat	te	stellen	voor	de
ondersteuningsplanraad	kun	je	je
aanmelden	bij	Janneke	Degen
via	janneke.degen@ksu-utrecht.nl.	Je	kunt
je	kandidaat	stellen	tot	30	april	2021.	Als
er	meer	kandidaten	dan	vacatures	zijn,
vinden	er	verkiezingen	plaats.	De	leden
van	de	(G)MR-en	stemmen	op	de
kandidaten.
lees	meer

Nieuws	vanuit
medewerkers
In	maart	zwaaiden	we	Carolien	Roze,
Cornelie	Kool	en	Kelly	Duijn	uit.	Carolien
gaat	samen	met	oud-collega/vriendin	Linda
als	zelfstandige	aan	de	slag	met	Buro	Mint.
Buro	Mint	biedt	trainingen	voor	leerkracht
en	leerling,	coaching	voor	leerkrachten
(startende	en	ervaren)	en	ondersteuning
voor	intern	begeleiders.	Cornelie	wordt	per
1	mei	bestuurder	van	Stichting	Trinamiek.
Kelly	gaat	genieten	van	haar
zwangerschapsverlof.
Maartje	Bakker	is	weer	volledig	aan	het
werk	en	zij	heeft	hieronder	een	bericht	aan
jullie	geschreven.	Sanne	Kerste	is	tot	de
zomervakantie	onze	nieuwe	collega	en	stelt
zichzelf	onderaan	deze	nieuwsbrief	aan
jullie	voor.

Bericht	van	Maartje
Bakker
Stap	voor	stap	pakte	ik	de	afgelopen
maanden	mijn	werkzaamheden	weer	op.
Het	is	fantastisch	om	te	kunnen	schrijven:
“Ik	ben	volledig	terug”	en	nu	stroomt	mijn
mailbox	elke	week	vol	met	de	teksten:	“Wat
fijn	je	weer	terug	te	zien!”,	“We	hebben	je
gemist”,	“Welkom	terug”.	Voor	mij	een
prachtig	teken	van	“Goed	voor	elkaar”.
lees	meer

Mét	Andere	Ogen
Deze	praatplaat	is	een	agenderings	A4’tje.
Een	praatplaat	gebaseerd	op	de	zeven
adviezen	van	de	aanpak,	de	beweging	Mét
Andere	Ogen.	Hierin	zijn	de	zeven
adviezen	verwerkt.	Ze	worden	aan	elkaar
gekoppeld	en	ze	worden	verbonden	aan
doelstellingen.	Mooi	gevisualiseerd	met	als
kern	van	Denken	naar	Doen.
lees	meer

Leeromgeving
Onderzoekscultuur
Het	onderwijs	is	voortdurend	in
verandering.	Maar	hoe	zorg	je	ervoor	dat
die	veranderingen	ook	echt	leiden	tot
verbetering?	En	hoe	werk	je	‘evidence-
informed’	aan	schoolontwikkeling?	Om
scholen	hierbij	te	ondersteunen	hebben	de
PO-Raad	en	het	NRO	de	Leeromgeving
Onderzoekscultuur	gelanceerd.
lees	meer

De	Onderwijsraad
Breng	meer	focus	aan	in	de
werkzaamheden	van	leraren	én	investeer
in	meer	handen	in	en	om	de	klas.	Dat
adviseert	de	Onderwijsraad	in	het
advies	Tijd	voor	focus.
lees	meer

Publieksacademie
Kinderarmoede
Utrecht
Op	donderdag	1	april	schoven	meer	dan
130	mensen	aan	bij	de	Online
Publieksacademie	Kinderarmoede
Utrecht.	De	publieksacademie	werd
georganiseerd	door	de	Armoedecoalitie
Utrecht	en	de	Alliantie	Kinderarmoede
samen	met	de	schoolbesturen	SPO
Utrecht,	PCOU	Willibrord	en	KSU.
lees	meer

Webinar
Relatievaardigheden
Vroeg	geleerd,	oud	gedaan.	Het	geldt	voor
zoveel	dingen	in	het	leven,	en	ook	voor
relaties.	Eén	van	de	meest	fundamentele
dingen	in	het	leven	is	het	opbouwen	van
relaties.	Maar	hoe	vormen	we	relaties,	en
beëindigen	we	ze?	En	hoe	kunnen	we
onszelf	zijn	in	een	relatie?	Een	nieuw
ontwikkelde	leerlijn	relatievaardigheden
geeft	scholen	handvatten	om	hier	ook	in
het	onderwijs	aandacht	aan	te	besteden.
Op	woensdag	21	april	van	15.30	tot	17.00
uur	wordt	deze	leerlijn	gepresenteerd	in	het
Webinar	Relatievaardigheden	en	gaat
dagvoorzitter	Frénk	van	der	Linden	in
gesprek	over	dit	onderwerp.
lees	meer

Kennisplatform
Integratie	&
Samenleving
Kwetsbare	kinderen	hebben	baat	bij
individuele	begeleiding	door	vrijwilligers
bij	hun	ontwikkeling.	Zeker	als	dit
plaatsvindt	in	goed	overleg	en	nauwe
samenwerking	met	de	school	en
gemeente.	Dat	blijkt	uit	nieuw	KIS-
onderzoek	naar	aanvullend	leren.
lees	meer

Fijne	meivakantie!

April
01	Jeugd	&	Onderwijs	030
02	Goede	Vrijdag
05	Tweede	Paasdag
06	Meet	&	Greet	Rotsoord	en	Fortaal
06	OPR
08	Bestuur	Netwerk	LPO
12	Werkgroep	Kernpartneraanpak
12	Werkgroep	Sterke	Basis
13	Afstemmingsoverleg	Bestuur	-	SWV	
14	Werkgroep	Utrechts	Onderwijsplan
15	Werkgroep	s(b)o	Dekkend	Aanbod
15	Jeugd	&	Onderwijs	030
22	Jeugd	&	Onderwijs	030
27	Koningsdag
29	Jeugd	&	Onderwijs	030

Mei
03	t/m	07	Meivakantie	SWV	gesloten
13	Hemelvaartsdag
17	Werkgroep	Teamontwikkeling
17	Werkgroep	Arrangeren
18	Lerend	Netwerk	TPO	4
20	Lerend	Netwerk	TPO	2
20	Bestuur	Netwerk	LPO
20	Beleidsgroep	SWV
20	Jeugd	&	Onderwijs	030
20	Werkgroep	s(b)o	Dekkend	Aanbod
24	Tweede	Pinksterdag
27	Lerend	Netwerk	TPO	1
31	Werkgroep	Kwaliteitsaanpak

Aanvraag	startgesprek	na
7	juni
Bij	aanvragen	voor	startgesprekken	na	7	juni
zullen	we	in	gezamenlijkheid	bekijken	wat	het
beste	moment	is	om	met	elkaar	de	vraag	te
verkennen.	Het	is	in	bepaalde	gevallen
verstandig	om	het	startgesprek	na	de
zomervakantie	te	voeren	met	het	oog	op	een
eventuele	nieuwe	leerkracht	en	mogelijk
veranderde	omstandigheden,	zodat	de
gestelde	doelen	zoveel	mogelijk	aansluiten
op	de	situatie	van	dat	moment.	Daarnaast	is
er	tijd	nodig	voor	de	consulenten	en	de
scholen	om	met	zorg	de	arrangementen	te
evalueren	die	door	COVID-19	anders	of	later
zijn	uitgevoerd.	Als	we	inderdaad	met	elkaar
bepalen	dat	het	startgesprek	na	de	zomer
gevoerd	zal	worden,	dan	kunnen	we	het
gesprek	alvast	inplannen	en	kunnen	scholen
en	ouders	de	nodige	voorbereidingen	treffen.

Aanvraag	TLV	voor	24
mei
De	TLV	aanvragen	die	voor	24	mei	2021
compleet	zijn	ingediend	bij	de
Toelaatbaarheidscommissie	(TLC)	worden
nog	voor	de	zomervakantie	behandeld.	De
TLV	zal	dan	gegarandeerd	voor	de
zomervakantie	worden	afgegeven.
lees	meer

Team	Jonge	Kind
Wij	zitten	momenteel	midden	in	de
transformatie	van	Platform	2-4	jarigen	naar
het	Team	Jonge	Kind	van	SWV	Utrecht	PO.	
Zo	is	ons	team	uitgebreid	met	een	nieuwe
consulent	(Hanne	Langeveld),	hebben	we
een	nieuw	emailadres	én	een	nieuw	logo!
Daarnaast	heeft	de	aftrap	voor	de
kernpartneraanpak	VE	op	wijk-	en	op	stedelijk
niveau	plaatsgevonden.	Er	is	dus	momenteel
veel	in	beweging	rondom	het	jonge	kind.
lees	meer
	

Arrangeren	-	OPP	wordt
leidend	in	OT
De	evaluatie	van	de	start	van	het	arrangeren
geeft	aan	dat	de	scholen	dubbelingen	ervaren
met	betrekking	tot	het	werken	met	Onderwijs
Transparant	(OT).	Wij	hebben	dit	signaal
opgepakt	en	hebben	aanvullende	afspraken
gemaakt.
lees	meer

Arrangeren	–	telefonisch
evalueren	nieuwe	werkwijze
arrangeren
In	april	en	mei	zal	de	werkgroep	Arrangeren
telefonisch	contact	opnemen	met	een	aantal
scholen	over	de	nieuwe	werkwijze	voor	het
arrangeren.	Wil	je	als	school	graag	feedback
geven,	neem	dan	contact	op	met	Augusta
van	Oene.
lees	meer

Arrangeren	-	format	OPP
Vanaf	1	mei	aanstaande	is	het	format	voor
het	OPP	dat	het	Samenwerkingsverband
aanbiedt	gebruiksvriendelijker.	Je	kunt	het
nieuwe	format	samen	met	een	toelichting
downloaden	op	de	website	van	het
Samenwerkingsverband.
lees	meer

HB-expertiseteam	-
vraagbaak
Ben	je	benieuwd	hoe	je	verrijkingsopdrachten
goed	kunt	neerzetten	in	je	klas?	Wil	je	tips
over	hoe	je	verrijkingsopdrachten	een
structurele	plek	kunt	geven	in	je	aanbod?	Wil
je	onderzoeken	hoe	je	als	school	structureel
kunt	signaleren	op	hoogbegaafdheid?
Deze	vragen	en	meer	kan	je	als	school
stellen	aan	het	HB-expertiseteam	via	de
vraagbaak.
lees	meer

HB-expertiseteam	-
digitale	bibliotheek
Wil	je	als	leerkracht	je	(hoog)begaafde
leerlingen	zo	goed	mogelijk	voorbereiden	op
de	overstap	naar	het	VO?	Sterk	VO	heeft	hier
een	informatieve	video	over	gemaakt	en	deze
is	te	vinden	op	de	website	van	ons
Samenwerkingsverband.
lees	meer

Voltijds	HB-onderwijs
Denk	je	dat	de	onderwijsbehoeften	van	jouw
leerling	beter	passen	binnen	het	voltijds	HB-
onderwijs,	staat	het	welbevinden	van	deze
leerling	onder	druk	en	voel	je	je	als	school
weleens	handelingsverlegen?	Vraag	dan	op
korte	termijn	een	Startgesprek	aan	met	een
consulent	van	het	Samenwerkingsverband.
Er	zijn	in	het	nieuwe	schooljaar	nog	plekken
binnen	het	voltijds	HB-onderwijs.
lees	meer

SAVE	THE	DATE	-
Lerende	Netwerken
Eind	mei,	begin	juni	wordt	de	volgende	ronde
Lerende	Netwerken	online	georganiseerd
door	alle	kernpartners.	Alle	IB’ers	ontvangen
hiervoor	een	Save	the	Date.
lees	meer

Dag	allemaal,
Ik	ben	Sanne	Kerste,	45	jaar	en	samen	met
Edward	ouders	van	drie	kinderen:	Diede,
Mees	en	Bram.	We	wonen	in	Utrecht	in	de
wijk	Leidsche	Rijn.	Na	een	wereldreis	en	de
komst	van	een	kind,	besloot	ik	ruim	10	jaar
geleden	het	roer	om	te	gooien	en	ben	ik
gestart	met	de	verkorte	deeltijdopleiding
Pabo.	Na	een	aantal	jaar	als	leerkracht	te
hebben	gewerkt,	ben	ik	me	gaan
specialiseren	op	het	gebied	van	meer-	en
hoogbegaafdheid	en	nog	een	aantal	jaar	later
heb	ik	de	opleiding	tot	Intern	Begeleider
gevolgd.	De	afgelopen	drie	jaar	werkte	ik	als
Intern	begeleider	van	de	Voltijds	HB-groepen
op	basisschool	De	Achtbaan.	En	dan	nu	een
nieuwe	uitdaging:	tot	de	zomer	ga	ik	aan	de
slag	als	consulent	voor	TPO	4.	
"Goed	voor	elkaar"	betekent	voor	mij	dat	het
voor	íedereen	goed	is:	voor	de	leerling,	de
leerkracht,	de	groep,	de	ouders	en	de	school.
Om	dit	te	bereiken	hebben	we	elkaar	nodig
en	moeten	we	elkaar	vinden	in	de
samenwerking,	want	alleen	dan	is	1+1	pas
echt	3.		

Volg	ons	ook	en	blijf	nog	meer	op	de	hoogte	van	alle	ontwikkelingen.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	canandada@swvutrechtpo.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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