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Rechtsvorm SWV
Per 31 december jl om 0:00 uur is het SWV Utrecht PO
officieel een vereniging met een directeur-bestuurder in de
persoon van Jetta Spaanenburg. De bestuurders van de
18 aangesloten schoolbesturen zijn leden van de
vereniging en nemen deel aan de Algemene
Ledenvergadering.

Logo's van de thema's
Met de nieuwe huisstijl van het SWV, die inmiddels niet
eens meer zo nieuw is, hebben we een huisstijl die
naadloos aansluit bij ons ZIJN. Naast het algemene logo
heeft onze ontwerpster Nelleke van Veek Studio logo's
ontworpen voor de verschillende thema's.
Lees meer over deze logo's en bekijk ze natuurlijk

SWV-collega's
We nemen in dit nieuwe kalenderjaar afscheid van
Martine Valentijn die ons tijdelijk heeft ondersteund als
directiesecretaresse. We zijn superblij met alles wat ze
voor ons gedaan heeft. Audrey van Hees zal Martine
vervangen en zij stelt zichzelf later in deze nieuwsbrief
aan jullie voor.
Voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van
Dominique op het Veld die de consulenten van TPO 5
tijdelijk versterkt heeft. Zij gaat aan de slag als interim
orthopedagoog bij een scholenstichting.
In november is Marieke Bos (TLC-deskundige) weer
gestart na haar zwangerschapsverlof. Ook zullen Seline
Roelofsen (TLC-deskundige) en Paulien Lagerweij
(consulent TPO 1) weer beginnen met werken na hun
zwangerschapsverlof. Zij zijn allen bevallen van één of
zelfs twee gezonde kinderen.
Lisa van Schijndel (consulent TPO 4) geniet momenteel
van haar zwangerschapsverlof en is de komende
maanden niet aanwezig.

Instroomdata en TLV afgiftes
schooljaar 2021-2022
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 1 april 2022 (sbo) en voor de
zomervakantie (sbo en so).
Lees meer over de instroomdata en deadlines voor het
aanleveren van dossiers

Schoolondersteuningsprofielen
In november en december hebben alle scholen de
vragenlijst in Perspectief op School bijgewerkt voor het
actualiseren van de schoolondersteuningsprofielen.
Daarmee is het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van
alle scholen weer actueel. De nieuwste versie van het
SOP is vanaf februari te vinden op de website van het
SWV.
Lees meer over de SOP's op de website van het SWV

Ontwikkelochtend consulenten 6
december
Op 6 december j.l. stond een ontwikkelochtend op het
programma voor de consulenten van het SWV. Het werd
een online programma in samenwerking met de
bovenburen op de Churchilllaan: het Nederlands
Jeugdinstituut. Het thema van de ochtend was
welbevinden van kinderen, waarbij onder andere de
impact van corona, de prestatiedruk in de Nederlandse
maatschappij en bronnen van veerkracht voorbijgekomen
zijn. Een inspirerende ochtend over een zeer actueel
thema, waar we op door zullen gaan tijdens het Stedelijk
IB Netwerk van 3 februari a.s..
Lees meer over de invulling van deze ontwikkelochtend

Team Jonge Kind
Terugkijkend op 2021 kunnen we constateren dat het voor
het Team Jonge Kind een bijzonder jaar is geweest: een
nieuwe naam, een nieuw logo en nooit eerder werden er
zoveel jonge kinderen bij ons aangemeld. Mooi om te
merken dat er sprake is van vroegtijdige signalering.
Hierdoor kan er snel en preventief geanticipeerd worden
op de vragen die jonge kinderen aan professionals stellen.
Tegelijkertijd zien we ook steeds meer complexe
problematiek voorbijkomen.
Lees meer over de ontwikkelingen rondom Team Jonge
Kind

Doorgaande lijn PO-VO
In december stond de verdergaande inventarisatie van de
groep 8 leerlingen met een ondersteuningsvraag centraal.
Heel fijn te merken dat jullie startgesprekken hebben
aangevraagd bij SWV Utrecht PO voor deze leerlingen,
zodat wij op tijd betrokken zijn bij hulpvragen rondom de
doorstroom naar het VO. Indien wenselijk legt de
betrokken consulent contact met een begeleider passend
onderwijs (bpo’er) van Sterk VO om tot beantwoording
van de hulpvraag te komen.
Lees meer over de doorgaande lijn van PO naar VO

Arrangementsbesluiten
Als een arrangement wordt toegekend, staat dit in
Onderwijs Transparant vermeld in het tabblad ‘besluit’.
Sommige arrangementsuitvoerders, zoals Expertiseteam
Fritz, stellen het op prijs om dit besluit te ontvangen, zodat
zij ook weten dat het arrangement definitief is
goedgekeurd.
Denken jullie eraan om het arrangement vervolgens ook
in behandeling te nemen in Onderwijs Transparant?

Save the date – Lerende
Netwerken
Noteren je alvast de datum voor het Lerend Netwerk van
jouw TPO in je agenda?
LN TPO 1 – 17 mei 2022
LN TPO 2 – 19 mei 2022
LN TPO 3 – 24 mei 2022
LN TPO 4 – 02 juni 2022
LN TPO 5 – 21 april 2022 Let op: dit is een nieuwe
datum!

Workshop Signaleren van
(hoog)begaafde leerlingen met
een migratieachtergrond
Op 9 februari a.s. (15.00-16.30 uur) organiseert het
stedelijk HB-expertiseteam in samenwerking met
Leonieke Boogaard en Sima de Bruyn-Daoud een online
workshop over het signaleren van (hoog)begaafde
leerlingen met een migratieachtergrond. Leonieke is
ECHA Specialist in Gifted Education en heeft vele jaren
ervaring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Als bestuurslid van de Koepel Hoogbegaafdheid werkt ze
samen met Sima van Stichting IQ+ aan een campagne
om meer aandacht te vragen voor hoogbegaafden met
een migratieachtergrond.
Lees meer over de workshop en hoe je je kunt aanmelden

Januari 2022
10 Digitaal nieuwjaarsmoment SWV
10 TLC PO-VO
11 Werkgroep team PO - VO
11 Werkgroep
samenwerkingsgesprekken
17 TLC PO-VO
17 G4 overleg SWV'en PO en VO
18 Afstemmingsoverleg
schoolbesturen en SWV
18 s(b)o directeurenoverleg
20 Voltijds HB directeurenoverleg
24 TLC PO-VO
27 Werkgroep Verbinding regulier speciaal
31 TLC PO-VO
31 Werkgroep Sterke Basis
Februari
03 Stedelijk IB Netwerk
07 Teamoverleg consulenten
07 TLC PO-VO
07 Werkgroep Teamontwikkeling
SWV
09 Workshop HB Expertiseteam
14 TLC PO-VO
14 Werkgroep Kernpartneraanpak
17 Beleidsgroep SWV
21 TLC PO-VO
21 Werkgroep
samenwerkingsgesprekken
22 Werkgroep team PO - VO
22 Thuiszittersoverleg
24 Cluster 2 overleg
28 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie

Save the date Stedelijk IB Netwerk
Op 3 februari a.s. staat van 9:00 tot
11:30 uur het online Stedelijk IB
Netwerk op het programma en het
thema van deze ochtend is
welbevinden en veerkracht. We
starten plenair met een
inspirerende opening en nieuws
vanuit het SWV. Na deze plenaire
opening volg je een
themaworkshop waarin specifieke
groepen van leerlingen met een
meer intensieve onderwijsbehoefte
besproken worden in relatie tot
welbevinden en veerkracht.
Lees meer over de invulling van
deze ochtend en hoe je je kunt
aanmelden

Webinar Dyslexie
Er is op dit moment veel gaande
rondom dyslexie en de
vergoedingen. Om deze reden
organiseert het stedelijk Dyslexie
Advies Team op 8 februari a.s. van
9:00 tot 10:30 uur een informatief
webinar.
Lees meer over het webinar, de
nieuwste memo en hoe je je kunt
aanmelden

Clusterarrangeren
Het SWV heeft in de afgelopen
maanden gewerkt aan een
werkwijze om - naast het
arrangeren bij individuele
ondersteuningsvragen - met de
scholen ondersteuningsvragen te
clusteren. Op meerdere scholen is
ervaring opgedaan met het
clusterarrangeren en we
informeren jullie graag over de
planning.
Lees meer over de planning van
het clusterarrangeren

Ouderavond
(hoog)begaafdheid
en de overstap van
PO naar VO
Op 25 januari a.s. organiseren de
SWV’en Utrecht PO en Sterk VO
voor het vierde jaar op rij een
(online) ouderavond voor ouders
van (hoog)begaafde kinderen uit
groep 7 en 8. Op deze bijeenkomst
krijgen ouders informatie over wat
zij kunnen doen om hun kind bij de
overstap naar het voortgezet
onderwijs te ondersteunen bij het
leren leren: welke kansen en
hobbels kan het kind tegenkomen,
hoe kunnen ouders daar zo goed
mogelijk op inspelen en hun kind
daar zo goed mogelijk in
stimuleren.
Lees meer over de ouderavond en
hoe je je kunt aanmelden

Voorstellen Audrey
van Hees
Vanaf januari werk ik als
bestuurssecretaresse bij SWV
Utrecht PO. De voorgaande jaren
heb ik als
managementondersteuner en
communicatiemedewerker
gewerkt in onder andere de
verstandelijk gehandicaptenzorg
(Humanitas DMH en Reinaerde)
en het voortgezet onderwijs. De
laatste vijf jaar was ik
directiesecretaresse bij Houtens,
een vmbo school in Houten. Ik
houd van de diversiteit van mijn
functie en ondersteun collega’s
zodat zij zich optimaal op hun
werk kunnen richten. Goed voor
elkaar betekent voor mij de ander
zien met een open blik en
oprechte interesse. Bij het
samenwerkingsverband hoop ik
te leren, ontmoeten, groeien en
plezier te hebben.
Mijn werkdagen zijn maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag en
ik ben bereikbaar via
audreyvanhees@swvutrechtpo.nl.

Skills The Finals - PO groep 8
Het grootste beroepenevenement in Nederland - Skills
The Finals – vindt op 31 maart en 1 april 2022 plaats in de
Jaarbeurs. Vijf Utrechtse mbo-instellingen werken samen
met WorldSkills Netherlands om alle talenten in het mbo
te laten schitteren.
Lees meer over dit podium voor het mbo in de stad

Wegwijzer voor Utrechtse
gezinnen met weinig geld
In Utrecht groeien zo’n 8.400 kinderen op in een gezin
dat weinig geld heeft. Voor veel van deze kinderen
betekent dat: geen verjaardagspartijtjes. Geen
cadeautjes. Geen geld voor schoolspullen. Geen
vriendjes mee naar huis. Zonder ontbijt naar school. Niet
naar een sportclub. Gepest worden. Nooit op vakantie.
Maar is er in Utrecht dan helemaal niets geregeld voor
gezinnen met weinig geld? Jazeker wel, maar in de
praktijk blijkt dat veel Utrechtse ouders niet weten welke
voorzieningen, regelingen, fondsen en activiteiten er
allemaal zijn.
Lees meer over hoe jij kunt helpen

Brugklastrainingen
Diverse organisaties waarmee we
op het gebied van
(hoog)begaafdheid regelmatig
samenwerken, organiseren ook dit
schooljaar weer speciale
brugklastrainingen/leren lerentrajecten voor (hoog)begaafde
leerlingen van groep 7 en 8, gericht
op de overstap naar het VO.
Lees meer over deze trajecten en
waar je meer informatie kunt
vinden

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.

