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Alweer	een	week	samen	op	weg.	Hopelijk
hebben	jullie	rust	kunnen	pakken	deze
zomer	en	energie	opgedaan	voor	dit	nieuwe
schooljaar.	Wij	zijn	met	het	team	van	het
SWV	vorige	week	maandag	opgestart	aan
de	Maarsseveense	plassen.

Ik	vertelde	iets	meer	over	de	aanstaande
wijzigingen	in	de	governance	van	het	SWV,
en	onze	rol	als	SWV	in	perspectief	voor	de
jeugd	na	corona,	kansengelijkheid	en
inclusie.	Grote	thema’s	waar	we	als	SWV	die
verbindende	rol	kunnen	pakken	waar	we	van
ZIJN.	Voor	mij	was	het	daarna	genieten	van
wat	we	als	vernieuwde,	samensturende
organisatie	DOEN.	We	zijn	samen	van	de
inhoud	en	dat	concept	wordt	geleefd,	voelde
ik	eens	te	meer	tijdens	de	presentaties	van
de	themaverbinders	en	het	kernteam.	In
deze	nieuwsbrief	lees	je	meer	over
	
De	werkwijze	arrangeren	op	school	(zo
fijn	hoe	arrangeren	nu	als	werkwoord
wordt	gebruikt)
De	start	van	een	stedelijk	Dyslexie	Advies
Team
De	start	van	de	HB+	groep	op	sbo	Belle
van	Zuylen
De	start	van	een	verbindingsgroep	taal
samen	met	AURIS	op	Spoorzicht
De	start	van	een	gezamenlijke	TLC	PO-
VO	met	Sterk	VO
	

We	gaan	er	een	mooi	jaar	van	maken.	Een
jaar	waarin	we	elkaar	blijven	ontmoeten,
online	maar	ook	weer	live,	bijvoorbeeld	op
het	Stedelijk	IB	28	september	of	één	van	de
Lerende	Netwerken,	maar	ook	weer	op	de
Churchilllaan.

Fijn	dat	je	er	weer	bent.	Tot	gauw!	Jetta

Jij	hebt	de	dingen	niet	nodig
om	te	kunnen	zien
De	dingen	hebben	jou	nodig
om	gezien	te	kunnen	worden
	
K.	Schippers	(1936	–	2021)

Startdag	SWV
Op	maandag	30	augustus	zijn	we	met	het
hele	team	van	het	SWV	Utrecht	PO	het
schooljaar	gestart.	Sinds	jaar	en	dag
ontmoeten	we	elkaar	bij	Inn	Style,	aan	de
Maarsseveense	plassen.	Ook	dit	jaar	brak,
geheel	volgens	traditie,	de	zon	door	en
hebben	we	genoten	van	deze	fijne	locatie.
lees	hier	meer

Update	medewerkers
Vlak	voor	de	zomervakantie	is	Marieke
Bos,	TLC-lid,	bevallen	van	dochter	Nomi.
Paulien	Lagerweij,	consulent	TPO	1,	is
twee	weken	geleden	bevallen	van	zoon
Jent.		

Frytzen	Erich,	consulent	TPO	1,	heeft	voor
de	zomer	afscheid	genomen	en	is
vervroegd	met	pensioen	gegaan.	Wij	gaan
haar	enorm	missen	en	waarderen	wat	zij
betekend	heeft	voor	het
Samenwerkingsverband	in	haar	rol	als
consulent	en	in	het	vele	werk	dat	zij	verricht
heeft	voor	leerlingen	rondom	de	overstap
van	PO	naar	VO,	leerlingen	van	de
Taalschool	en	de	leerlingen	in	TPO	1.

Kernpartneroverleggen
op	de	scholen
In	de	komende	periode	vindt	op	elke
basisschool	in	de	stad	Utrecht	het	jaarlijkse
kernpartneroverleg	(KPO)	plaats.	Ben	je	als
kernpartner	verbonden	aan	een	school	en
staat	het	KPO	nog	niet	in	jouw	agenda?
Vraag	de	datum	op	bij	de	school	of	bij	één
van	de	andere	betrokken	kernpartners.	We
hopen	dit	schooljaar	een	verdiepingsslag	te
kunnen	maken	en	met	elkaar	te	komen	tot
het	signaleren	van	trends	en	het	versterken
van	de	samenwerking	in	de	wijk.

Proeftuin	Inspiratie	voor
Inclusie
Graag	nodigen	we	scholen	nogmaals	uit
om	zich	aan	te	melden	voor	de
informatiebijeenkomsten	over	de	Proeftuin
Inspiratie	voor	Inclusie.
In	deze	proeftuin	faciliteert	het	SWV	in
schooljaar	2021-2022	een	professionele
leergemeenschap	rondom	het	thema
inclusiever	onderwijs	voor	gemotiveerde
duo’s	van	schoolleiders	en	IB’ers.	Aan	de
hand	van	leervragen	van	de	deelnemende
scholen	zal	er	een	programma	op	maat
gemaakt	worden,	waarin	zij	inspiratie	zullen
opdoen	over	inclusiever	onderwijs.
lees	hier	meer	over	de	inhoud	en	hoe	je	je
aan	kunt	melden

Nieuws	vanuit	HB
Het	HB-expertiseteam	zal	dit	schooljaar
meerdere	workshops	verzorgen	voor	IB’ers
en	leerkrachten,	op	sbo	Belle	van	Zuylen	is
de	HB+	groep	gestart	en	het	plan	van
aanpak	ter	verbetering	van	het	aanbod	aan
meer-	en	hoogbegaafde	leerlingen	wordt
geëvalueerd.	
lees	hier	meer

Team	Jonge	Kind:
verbindingsgroepen
De	afgelopen	twee	jaar	is	er	door
professionals	intensief	samengewerkt
binnen	de	verbindingsgroep	door	middel
van	een	pilot	op	OBO	De	Klopvaart.	Deze
kinderen	krijgen	in	deze	groep	een	steuntje
in	de	rug	waardoor	ze	kunnen	aansluiten	bij
en	profiteren	van	het	onderwijsaanbod	van
de	school.
Een	verbindingsgroep	is	een	integraal
onderdeel	van	de	basisschool	en
nadrukkelijk	geen	aparte	voorziening.	Een
verbindingsgroep	is	gericht	op	het
versterken	van	wat	er	al	is	en	het	verrijken
van	het	handelingsrepertoire	van	iedereen
die	al	met	deze	kinderen	werkt.
lees	hier	meer	over	de	verbindingsgroepen	

Bijeenkomst	NIP:
traumasensitief	onderwijs
Terwijl	onderwijsland	weer	opstart	na	een
zomervakantie	en	schooljaren	met
corona,	heeft	het	NIP	weer	een	mooie
bijeenkomst	voor	schoolpsychologen	en
orthopedagogen	in	het	onderwijs	in
petto.	De	eerste	bijeenkomst	van	dit
schooljaar	op	17	september	staat	in	het
teken	van	traumasensitief	onderwijs.	
lees	hier	meer	over	de	bijeenkomst	en
hoe	je	je	aan	kunt	melden

Week	van	inclusief
onderwijs
Een	inclusieve	samenleving	begint	bij	een
stevig	fundament:	inclusief	onderwijs.	Een
onderwijssysteem	waarin	iedereen	welkom
is	en	alle	kinderen	en	jongeren	samen	in	de
klas	goed	onderwijs	genieten.	Ook	de
leerlingen	met	een	chronische	aandoening
en	met	gedrags-	of	leerproblemen	die	extra
zorg	of	ondersteuning	nodig	kunnen
hebben.
lees	hier	meer	

Consultatie	en	Advies
bij	Auris
Met	specifieke	vragen	over	de	spraak-	en
taalontwikkeling,	over	het	gehoor	of	over	de
manier	waarop	de	leerling	communiceert
kan	een	beroep	worden	gedaan	op	Auris.
Hiervoor	kan	een	Consultatie	en	Advies
worden	aangevraagd.
lees	hier	meer	over	deze	samenwerking

September
06	Werkgroep	Kernpartneraanpak
06	TLC	PO-VO
07	Werkgroep	consulenten	PO-VO
09	Jeugd	&	Onderwijs	030
13	TLC	PO-VO
14	Afstemmingsoverleg	Bestuur-SWV
14	G4	directeuren	SWV-en	PO	en	VO
16	Werkgroep	s(b)o	Dekkend	Aanbod
16	Jeugd	&	Onderwijs	030
20	TLC	PO-VO
20	Werkgroep	Teamontwikkeling
21	Werkgroep	MHB
23	Jeugd	&	Onderwijs	030
28	Stedelijk	IB	Netwerk
29	Extra	Bestuur	SWV	
30	Beleidsgroep	SWV
30	Jeugd	&	Onderwijs	030

Oktober
04	TLC	PO-VO
05	S(B)O	directeurenoverleg	
06	Auditcommissie	SWV	
07	Jeugd	&	Onderwijs	030
11	TLC	PO-VO
14	Jeugd	&	Onderwijs	030
18	t/m	22	Herfstvakantie	
26	Afstemmingsoverleg	Bestuur-SWV
26	Werkgroep	consulenten	PO-VO
28	Bestuur	SWV
28	Werkgroep	s(b)o	Dekkend	Aanbod
28	Jeugd	&	Onderwijs	030

Werkwijze	arrangeren
Zoals	aangekondigd	in	de	vorige	nieuwsbrief
hebben	we	hard	gewerkt	aan	de	werkwijze
arrangeren	voor	de	scholen	en	we	zijn	blij	te
kunnen	vertellen	dat	deze	klaar	is	voor
gebruik.	De	werkwijze	is	te	downloaden	via
deze	pagina	op	onze	website.	Ook	is	de
doekaart	aangepast,	zodat	deze	in	lijn	is	met
de	nieuwe	werkwijze.	Voor	vragen	of
opmerkingen	over	de	werkwijze	en/of	de
doekaart,	kunnen	jullie	terecht	bij	Diete	de
Vos.

Nieuws	vanuit	de	TLC
Instroomdata	en	TLV	afgiftes
Op	de	website	van	het
Samenwerkingsverband	staat	een	overzicht
van	de	data,	waarop	het	volledige	dossier
aangeleverd	moet	zijn	om	garantie	te	hebben
op	de	afgifte	van	een	TLV	voor	de
kerstvakantie	en	voor	de	zomervakantie.	Voor
het	sbo	geldt	nog	een	derde	moment,
namelijk	in	de	eerste	week	van	april.	
lees	hier	meer

Eén	TLC	voor	PO	en	VO
Het	huidige	schooljaar	2021-2022	zijn	we
gestart	met	een	gezamenlijke	TLC	voor	SWV
Utrecht	PO	en	Sterk	VO.	We	willen	hiermee
de	doorgaande	lijn	voor	de	leerlingen	met	een
extra	ondersteuningsbehoefte	in	Utrecht	zo
vloeiend	mogelijk	laten	verlopen	en	onze
expertise	delen.
lees	hier	meer

Dyslexie	in	de	keten
In	de	vorige	nieuwsbrief	(juni	2021)	vertelden
we	dat	Utrecht	een	Poortwachter	dyslexie	en
een	Dyslexie	Advies	Team	(DAT)	krijgt.
Ondertussen	is	de	zoektocht	naar	een
externe	partij	geslaagd.	Het	ABC	uit
Amsterdam	zal	de	rol	van	poortwachter	op
zich	gaan	nemen.
lees	hier	meer	over	het	DAT	en	download	de
derde	memo
	

Stedelijk	IB	Netwerk
Op	dinsdag	28	september	staat	het	Stedelijk
IB	netwerk	op	het	programma	en	we	kunnen
elkaar,	op	een	veilige	manier,	live	ontmoeten
bij	het	NBC	in	Nieuwegein.	De	ochtend	duurt
van	8:30	tot	12:00	uur	en	alle	intern
begeleiders	ontvangen	binnenkort	de
uitnodiging	met	daarin	de	mogelijkheid	om
zich	aan	te	melden	en	een	keuze	te	maken
uit	verschillende	workshops.

Handreiking	aanmelding
en	plaatsing
In	samenwerking	met	Utrechtse
schoolbesturen	(via	de	Beleidsgroep	en	het
Thuiszittersoverleg)	en	de	kernpartners	is	er
in	de	afgelopen	twee	jaar	gewerkt	aan	een
handreiking	voor	aanmelding	en	plaatsing	in
het	Utrechtse	basisonderwijs.	Het	resultaat
hiervan	is	via	deze	link	te	vinden	op	de
website	van	het	Samenwerkingsverband.	
lees	hier	meer	en	download	de	handreiking

Lerende	Netwerken
Zet	je	het	Lerend	Netwerk	voor	jouw	wijk
alvast	in	je	agenda?	Alle	lerende	netwerken
duren	van	9:00	tot	11:00	uur.
TPO	1:	donderdag	4	november
TPO	2:	dinsdag	9	november
TPO	3:	donderdag	11	november	
TPO	4:	donderdag	18	november	
TPO	5:	woensdag	3	november

Samenwerking	SWV
Utrecht	PO	en	Sterk	VO
In	de	samenwerking	tussen	SWV	Utrecht	PO
en	Sterk	VO	streven	beide
samenwerkingsverbanden	naar	een	soepele
overgang	van	leerlingen	van	PO	naar	VO.
Het	uitgangspunt	hierbij	is	dat	een	consulent
passend	onderwijs	van	het	SWV	Utrecht	PO
altijd	betrokken	is	bij	een	overstap	van	een
leerling	met	een	extra
ondersteuningsbehoefte	naar	het	reguliere
VO,	vso,	PrO	of	OPDC	in	nauwe
samenwerking	met	de	betrokken	Begeleider
Passend	Onderwijs	van	het
samenwerkingsverband	Sterk	VO	(BPO’er
VO).	Graag	zien	wij	dat	PO-	scholen
dergelijke	leerlingen	aanmelden	via	een
startgesprek	bij	SWV	Utrecht	PO.	Vanuit	dit
startgesprek	vindt	afstemming	plaats	voor	de
te	volgen	route.
lees	hier	meer	over	de	POVO	procedure	en
informatiebijeenkomsten

Expertise-aanbod
Taalschool	Utrecht
Vanuit	de	NPO-gelden	organiseert	de
Taalschool	de	komende	jaren	een	kosteloos
aanbod	om	de	ontvangende	scholen	waar
leerlingen	naartoe	uitstromen	extra	te
begeleiden.	Een	flyer	met	dit	aanbod	is	door
de	Taalschool	verzonden	naar	de	betrokken
scholen,	die	vanaf	augustus	2021	leerlingen
zullen	ontvangen.	lees	hier	meer	en
download	de	flyer

Consulent	Passend
Onderwijs	TPO	1
Een	nieuw	gezicht	bij	SWV	Utrecht	PO.	Mijn
naam	is	Anoeska	van	Marle.	Na	een	carrière	in
het	onderwijs	als	leerkracht	en	intern	begeleider
ga	ik	aan	de	slag	als	Consulent	Passend
Onderwijs	binnen	TPO	1.	
‘Goed	voor	elkaar'	betekent	voor	mij:	met	een
open	houding	en	oprechte	interesse	op	zoek
gaan	naar	wat	een	leerling	nodig	heeft	om	zich
met	zelfvertrouwen	en	plezier	te	ontwikkelen	in
het	onderwijs.	In	de	samenwerking
staan	luisteren,	verbinden	en	versterken	wat	er
goed	gaat	centraal.	Samen	kom	je	verder!

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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