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Addendum
ondersteuningsplan
Het	Ondersteuningsplan	2020-2024	is	het
strategisch	plan	van	het	swv,	waarin	de
werkwijze	en	de	ambities	beschreven	staan
voor	deze	4	jaar.	Wij	werken	met	8
speerpunten	waarvoor	steeds	3	ambities
geformuleerd	zijn	op	basis	van	versterken,
verbinden	en	vernieuwen.	De	ambities
worden	in	onze	inhoudelijk	jaarplannen
beschreven,	geëvalueerd	en	bijgesteld.
Hiermee	houden	we	het
ondersteuningsplan	actueel	en	levend.
Ondertussen	zijn	we	als	swv	volop	in
beweging,	waarmee	we	bij	sommige
speerpunten	ingehaald	worden	door	onze
eigen	ambities.	Daarnaast	hebben	we
werkwijzen	aangescherpt	en	onze
organisatiestructuur	aangepast.	Dit	is	de
reden	dat	we	een	addendum	bij	het
ondersteuningsplan	hebben
geschreven.	Lees	hier	het	addendum.

Stedelijk	IB	Netwerk
Op	donderdag	3	februari	stond	het	Stedelijk
IB	Netwerk	op	het	programma	en	het
thema	van	deze	online	bijeenkomst	was
welbevinden	en	veerkracht.	We	startten
plenair	met	een	inspirerende	opening	en
nieuws	vanuit	het	SWV.	Na	deze	plenaire
opening	volgden	de	deelnemers	een
themaworkshop	waarin	specifieke	groepen
van	leerlingen	met	een	meer	intensieve
onderwijsbehoefte	besproken	werden	in
relatie	tot	welbevinden	en	veerkracht.	De
insteek	van	deze	themaworkshops	was	het
geven	van	informatie	en	praktische	tools
waarmee	de	IB’ers	en
kwaliteitscoördinatoren	direct	aan	de	slag
konden	binnen	hun	school.	We	kijken	uit
naar	het	volgende	Stedelijk	IB	Netwerk,
waarbij	we	elkaar	hopelijk	weer	fysiek
mogen	ontmoeten.

Swv-collega's
Lisa	van	Schijndel	is	in	januari	bevallen	van
een	gezonde	zoon	en	start	vanaf	deze
week	haar	werkzaamheden	weer
gedeeltelijk	op.	
Lois	van	der	Pas	en	Marloes	de	Nijs
versterken	Team	Jonge	Kind	en	resp.	TPO
2	en	TPO	5.	Zij	stellen	zich	verder	in	deze
nieuwsbrief	aan	jullie	voor.

Inclusiegesprek
Gisteren	ontvingen	wij,	als	één	van	de
negen	regio's	in	Nederland	in	het	landelijk
programma	Naar	inclusiever	onderwijs,
twee	bijzondere	gasten:	professor	Mel
Ainscow	en	professor	Kiki	Messiou.
Samen	met	intern	begeleiders,
schoolleiders,	beleidsadviseurs	en
collega's	van	het	swv	hebben	we	een
mooi	gesprek	met	hen	gevoerd.	
Lees	hier	meer	over	dit	gesprek	en	over
de	oproep	die	wij	aan	alle	Utrechtse
basisscholen	doen.	

Werkgroep
Nieuwkomers	–	Nieuws
rondom	instroom
kinderen	uit	Oekraïne
We	horen	het	allemaal	op	het	nieuws.
Sinds	de	oorlog	in	Oekraïne	zijn	veel
mensen	gevlucht.	Steeds	meer	kinderen	uit
Oekraïne	komen	in	Utrecht	in
opvanglocaties	of	gastgezinnen	terecht.
Ieder	kind	heeft	recht	op	onderwijs,	zo	ook
de	gevluchte	kinderen	uit	Oekraïne.
In	september	2021	is	de	werkgroep
“Aanbod	nieuwkomers	Utrecht	PO”	gestart.
Meer	lezen	over	deze	werkgroep.

Gezien	de	huidige	extra	instroom	kinderen
gevlucht	uit	Oekraïne,	buigt	de	werkgroep
zich	ook	over	dit	vraagstuk.	Naast	de
bestaande	instroom	van	nieuwkomers	in
Utrecht,	is	de	totale	groep	nieuwkomers	in
de	stad	steeds	groter.
In	Utrecht	hebben	we	het	volgende
afgesproken:
Periode	tot	de	zomervakantie:

Kinderen	tot	5	½	jaar	stromen	in
reguliere	groepen	in	(thuisnabij
onderwijs).	Vanuit	Taalschool	Utrecht
kunnen	reguliere	(kleuter)groepen
ondersteund	worden	in	aanbod	en
aanpak	door	ervaren	leerkrachten	van
Taalschool	Utrecht;
Kinderen	vanaf	5	½	jaar	starten	eerst	op
(een	satellietschool	van)	Taalschool
Utrecht.	Aanmelding	en	inschrijving	kan
via	start@taalschoolutrecht.nl	of	via	de
button	op	de	website	van	de	taalschool.

Naar	verwachting	zijn	de	beschikbare
plekken	op	korte	termijn	allemaal	bezet.	Op
dat	moment	zal	de	eerste	satellietschool
starten.	Het	is	niet	duidelijk	hoeveel	extra
plekken	op	korte	termijn	nodig	zullen	zijn,
en	daarmee	hoeveel	satellietscholen	nodig
zijn.	Een	satellietschool	is	gericht	op	de
eerste	opvang	van	nieuwkomers;	het
standaard	programma	van	Taalschool
Utrecht	wordt	aangeboden	(een
kennisbasis	voor	dit	programma	is	online
beschikbaar).

Platform	Naar
inclusiever	onderwijs
Op	1	juni	a.s.	organiseert	het	Platform	Naar
inclusiever	onderwijs	de	tweede	landelijke
conferentie	met	het	thema	'Inspiratie	en
samenspel	in	praktijk	en	lokaal	beleid!'.	Op
de	conferentie	wordt	ingegaan	op	de
actualiteit,	waarbij	de	focus	ligt	op	kansrijke
praktijkvoorbeelden	uit	het	primair	en
voortgezet	onderwijs.	Wil	je	meer	weten	en
je	aanmelden?	Klik	hier.	

Hoi	allemaal!
Mijn	naam	is	Lois	van	der	Pas,	ik	ben	25
jaar	en	samen	met	mijn	vriend	woon	ik	in
Bussum.	Ik	ben	vaak	buiten	te	vinden	met
onze	hond	of	bij	mijn	paard,	ik	maak
graag	muziek	en	ik	hou	van	veel
gezelligheid	om	mij	heen!	In	maart	ben	ik
met	veel	plezier	en	enthousiasme	gestart
bij	het	Samenwerkingsverband	PO.
Voorafgaand	hieraan	heb	ik	in	2020	mijn
master	Klinische	kinderpsychologie
afgerond	aan	de	Universiteit	Utrecht	en	ik
ben	toen	gaan	werken	bij	Youké,	om	zo
mijn	vergaarde	kennis	in	te	leren	zetten	in
de	praktijk.	Hiernaast	werkte	ik	bij
BeActive,	waar	we	weekendopvang
boden	aan	kinderen	met	ADHD,	Autisme
en	gedragsproblemen.	Ik	heb	door	deze
ervaringen	vooral	geleerd	dat	je	bij	ieder
kind	creatief	moet	kunnen	denken,	altijd
positief	moet	blijven	en	vooral	dat	ideeën
en	adviezen	soms	goed	bedacht	zijn,
maar	niet	altijd	haalbaar	zijn	in	de	praktijk.
Dit	neem	ik	dan	ook	mee	in	mijn	werk	bij
het	SWV.
Ik	ben	werkzaam	in	TPO	2	en	Team
Jonge	kind	en	ik	verwacht	hier	veel	te
gaan	leren	dankzij	al	mijn	ervaren
collega’s!	Ik	hoop	dat	ik	met	mijn	frisse
blik	nieuwe	inzichten	kan	bieden	en	ik	kijk
er	vooral	naar	uit	om	zoveel	mogelijk
kinderen	op	een	voor	hen	passende	plek
te	zien	of	dat	ze	met	passende
ondersteuning	weer	plezier	krijgen	om
naar	school	te	gaan.	Dit	is	voor	mij	dan
ook	“goed	voor	elkaar”;	samen	met	alle
betrokkenen	bieden	wat	nodig	is!	Een
goede	relatie	opbouwen	met	de
verschillende	scholen	en	altijd	klaar	staan
voor	elkaar,	als	dat	lukt	dan	hebben	we
het	goed	voor	elkaar!

Omzien	naar	kinderen
met	een	vader	of
moeder	in	de
gevangenis
Zo’n	25.000	kinderen	missen	in	Nederland
hun	vader	of	moeder	door	detentie.	Dat	zijn
gemiddeld		
drie	kinderen	op	een	school.	Door
vooroordelen	en	onzekerheden	blijven	deze
kinderen	vaak	(te	lang)	buiten	beeld	met
nadelige	gevolgen	voor	hun	ontwikkeling.
Expertisecentrum	K	I	N	D	nodigt
onderwijsprofessionals	uit	om	deze
vragenlijst	in	te	vullen.	Wat	denk	je	dat	nodig
is	voor	kinderen	met	een	ouder	in	detentie?
Ook	zonder	ervaring	met	deze	kinderen	op
school	is	het	invullen	van	grote	meerwaarde.
De	input	wordt	verwerkt	in	een	‘gouden	gids’,
die	aansluit	bij	vragen	en	wensen	van	ouders
en	onderwijsprofessionals.	Meer	weten?	Kijk
hier.

Auris	Cursuscentrum
Wil	jij	als	professional	meer	kennis	en
vaardigheden	in	het	geven	van	onderwijs
aan	leerlingen	met	(het	vermoeden	van)
een	taalontwikkelingsstoornis	(TOS)	en/of
een	auditieve	beperking?	Kijk	dan	eens	in
de	cursusbrochure	van	Auris,	die	vind	je
hier.

April
04	TLC	PO-VO
11	TLC	PO-VO
11	Werkgroep	Kernpartneraanpak
11	Werkgroep	Sterke	Basis
12	Team	Jonge	Kind
12	Afstemmingsoverleg	schoolbesturen	-	swv
12	Werkgroep	consulenten	PO	-	VO
12	Inclusiegesprek	swv
14	Werkgroep	Verbinding	regulier	-	speciaal
18	2e	Paasdag	-	swv	gesloten
19	Kwartaaloverleg	kernteam	en
themaverbinders
21	Lerend	Netwerk	TPO	5
21	MR
25	TLC	PO	-	VO
25	Teamoverleg	consulenten
27	Koningsdag	-	swv	gesloten

Mei
02	t/m	06	Meivakantie	-	swv	gesloten	
09	TLC	PO	-	VO
09	Werkgroep	Teamontwikkeling
12	Werkgroep	Verbinding	regulier	-	speciaal
16	TLC	PO	-	VO
16	Ontwikkelochtend	consulenten	swv
17	Lerend	Netwerk	TPO	1
19	Lerend	Netwerk	TPO	2
19	Beleidsgroep	swv
23	TLC	PO	-	VO
24	Lerend	Netwerk	TPO	3
24	Werkgroep	consulenten	PO	-	VO
26	Hemelvaartsdag	-	swv	gesloten
30	TLC	PO	-	VO
30	Teamoverleg	consulenten
30	Team	Jonge	Kind
30	Werkgroep	Kernpartneraanpak
30	Werkgroep	Sterke	Basis
31	Auditcommissie	swv
	

Jaarplanning	swv
schooljaar	2022	-	2023
Download	hier	de	jaarplanning	van	het	swv
voor	schooljaar	2022	-	2023.

Clusterarrangeren
In	de	nieuwsbrief	van	januari	dit	jaar	hebben
wij	aangekondigd	dat	na	de
voorjaarsvakantie	de	werkwijze
clusterarrangeren	beschikbaar	is	voor	alle
scholen	binnen	het	swv.	De	werkwijze,	de
doekaart	en	een	ondersteunend	format
clusterarrangeren	zijn	te	vinden	op	onze
website.	Klik	hier	om	meer	te	lezen.

Aanvraag	startgesprek	na
6	juni
Bij	aanvragen	voor	startgesprekken	na	6	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
veranderende	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.	Als	we	inderdaad	met	elkaar
bepalen	dat	het	startgesprek	na	de	zomer
gevoerd	wordt,	dan	wordt	het	gesprek	alvast
gepland	en	kunnen	scholen	en	ouders	de
nodige	voorbereidingen	treffen.

Stand	van	zaken	TOP
Dossier
Goed	nieuws!	We	gaan	met	de	scholen	en
de	consulenten	werken	met	TOP	Dossier!
De	afgelopen	maanden	is	TOP	Dossier	op
verschillende	manieren	onder	de	aandacht
gebracht.	We	hebben	overleggen	gevoerd	in
diverse	samenstellingen	en	we	hebben
werksessies	georganiseerd	met	consulenten
en	intern	begeleiders	van	de	(s(b)o)
scholen.	De	schoolbesturen	zijn	middels	een
brief	geïnformeerd	over	deze	overstap.	De
scholen	ontvangen	aankomende	week	de
informatiebrief.	Lees	meer.

Ontwikkelochtend
consulenten
Op	28	maart	waren	alle	consulenten	van	het
SWV	Utrecht	PO	weer	bijeen	voor	een
Ontwikkelochtend.	Deze	ochtend	stond	in	het
teken	van	professionele	grenzen	en	de
samenwerkingsgesprekken.	Lees	en	zie	hier
meer.

Uitnodigingen	voor	de
Lerende	Netwerken
Deze	ronde	zijn	de	lerende	netwerken	weer
voorbereid	door	de	wijkgroepjes	van
kernpartners	en	intern	begeleiders.	In	elk
TPO	zijn	thema’s	-	passend	bij	wat	er	leeft	in
de	wijk	-	voorbereid	door	en	voor	scholen	en
kernpartners.

TPO	5	Vleuten/De	Meern	bijt	het	spits	af	op
donderdag	21	april	a.s.	van	9.00	tot	11.00
uur.	We	zijn	te	gast	bij	basisschool	De
Twaalfruiter,	locatie	Kweektuinlaan,	en	de
inloop	is	vanaf	8.30	uur.	Onderwerpen	die
aan	bod	komen	zijn;

De	rol	van	de	Jeugdgezondheidszorg	op
school
Meer-	en	anderstaligheid	bij	kinderen
Gevoelens	van	faalangst	en	onzekerheid
op	school.

Heb	je	onverhoopt	geen	uitnodiging
ontvangen	en	wil	je	graag	komen,	mail	dan
naar	canandada@swvutrechtpo.nl.

De	uitnodigingen	met	de	onderwerpen	uit	de
wijk	van	de	lerende	netwerken	in	mei	en	juni
volgen	binnenkort	via	de	mail.	We	hopen	dat
veel	intern	begeleiders	en	kernpartners
aanwezig	zijn	om	elkaar	weer	live	te
ontmoeten	en	van	en	met	elkaar	te	leren.		

TPO	1	Noordwest/Overvecht	
17	mei	van	9.00-11.00
TPO	2	Noordoost/Oost/Binnenstad	
19	mei	van	9.00-11.00
TPO	3	Zuid/Zuidwest	
24	mei	van	9.00-11.00
TPO	4	West/Leidsche	Rijn	
2	juni	van	9.00-11.00

Workshop	Stedelijk
Expertiseteam	HB:
Leerkuil	en	executieve
functies
Op	woensdag	25	mei	a.s.	organiseert	het
stedelijk	Expertiseteam	HB	opnieuw	een
workshop,	dit	keer	over	de	leerkuil	en
executieve	functies	bij	hoogbegaafde
leerlingen.	Klik	hier	om	je	aan	te	melden.

Adreswijziging
leerlingen	Onderwijs
Transparant
Voor	de	adresgegevens	van	leerlingen	en
ouders	is	het	swv	afhankelijk	van	de
administratie	van	de	scholen.	Met	name	bij
het	aanvragen	van
toelaatbaarheidsverklaringen	is	het
belangrijk	dat	de	adresgegevens	in
Onderwijs	Transparant	kloppen,	zodat	de
ouders	de	toelaatbaarheidsverklaring	op	het
juiste	adres	ontvangen.	
Willen	jullie	bij	een	adreswijziging	van	een
leerling	ook	denken	aan	de	administratie	in
Onderwijs	Transparant?

Ik	ben	Marloes	de	Nijs.	Vanaf	half	maart
werk	ik	als	consulent	passend	onderwijs	bij
SWV	Utrecht	PO.	Ik	heb	ervaring	in
lesgeven	in	het	basisonderwijs,	IB	taken,
maar	ben	ook	bekend	met	de
jeugdzorgketen	door	mijn	werk	bij	Veilig
Thuis.	De	afgelopen	maanden	heb	ik	als
consulent	passend	onderwijs	bij	Profi	Pendi
gewerkt.	
Mijn	kracht	zit	hem	in	het	leggen	van
verbinding.	In	mijn	rol	als	consulent
passend	onderwijs	hoop	ik	de	verbindende
factor	te	zijn	die	samen	met	betrokkenen
zorg	draagt	voor	de	best	passende	plek	met
de	best	passende	ondersteuning	voor	een
leerling.	Wanneer	dit	lukt,	hebben	wij	het
‘goed	voor	elkaar’.	Ik	kijk	ernaar	uit	verder
te	groeien	in	mijn	rol	als	consulent	bij	het
samenwerkingsverband.

Fijne	paasdagen!

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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