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Taalschool Utrecht en
eindrapportage
Kansrijk aanbod
nieuwkomers po
In Utrecht hebben we dit schooljaar 500
leerlingen een plek kunnen geven op
Taalschool Utrecht. Dit is een prestatie van
formaat. We zijn heel blij dat we aan al
deze kinderen op korte termijn kwalitatief
goed onderwijs hebben kunnen bieden,
met dank aan alle samenwerkingspartners
in de stad. Op dit moment zijn de
kleutergroepen van Taalschool Utrecht
nagenoeg vol.
lees hier meer over het besluit van het
crisisteam Oekraïense vluchtelingen po en
de eindrapportage Kansrijk aanbod
nieuwkomers po

Sterke basis –
Perspectief op School
De werkgroep Sterke basis heeft het
afgelopen jaar gewerkt aan het helder en
aansprekend formuleren van de afspraken
die we met elkaar gemaakt hebben over de
sterke basis op de scholen. Hier zijn 25
afspraken uit voortgekomen, aangevuld
met een visie op de Utrechtse Sterke basis
en informatie over het gebruik van
Perspectief op School.
lees hier meer over de Sterke basis en de
aanpassingen aan de vragenlijst in
Perspectief op School

Lerende netwerken mei
en juni
In de maanden mei en juni was weer een
nieuwe ronde van de lerende netwerken.
Ieder lerend netwerk vond fysiek plaats op
een locatie in de stad. Samen met de
kernpartners is een mooi programma
neergezet, passend bij de wijk. De
opkomst was hoog. Iedereen vond het erg
fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten.
Hieronder een greep uit de thema's die
aan bod gekomen zijn:
gelijke kansen
meertaligheid
krachtige basiszorg
de rol van de jeugdgezondheidszorg
jeugdcriminaliteit
het jonge kind
(hoog)begaafdheid (visie en aanpak)
bekijk hier een impressie van één van de
lerende netwerken

Workshop HB signaleren van
hoogbegaafde kinderen
met een
migratieachtergrond, #2
Op 15 juni a.s. van 15.00-16.30 uur
organiseert het Stedelijk Expertiseteam
Hoogbegaafdheid, in samenwerking
met Leonieke Boogaard en Sima de BruynDaoud, de laatste workshop van dit
schooljaar, met als thema ‘het signaleren van
hoogbegaafde kinderen met een
migratieachtergrond, deel 2’. Dit keer wordt
de bijeenkomst fysiek gehouden op
basisschool De Spits, Eifel 8 in Lunetten.
meld je via deze link aan voor deze
workshop

Werkgroep verbinding
regulier-speciaal
De werkgroep verbinding regulier-speciaal
heeft als doel het regulier onderwijs en
alle specialere vormen van onderwijs te
verbinden om met en van elkaar te
kunnen leren. Eén van de acties die de
werkgroep uitgezet heeft, is het maken
van voorstel- en expertisevideo's van alle
speciale scholen en groepen die we in
Utrecht hebben. Het filmbedrijf is gestart
met filmen bij SO Fier. De planning is dat
alle video's voor eind 2022 klaar zijn. Ze
worden gepubliceerd op de website van
het swv.
bekijk hier de foto's van het filmen op SO
Fier

Conferentie Naar
inclusiever onderwijs
Op 1 juni j.l. was Jetta Spaanenburg
uitgenodigd om op de conferentie Naar
inclusiever onderwijs samen met Illya
Soffer (Ieder(in)), Jacobine Geel (voorzitter
van het College voor de Rechten van de
Mens), Francesco Veenstra
(rijksbouwmeester), Albert Weishaupt
(bestuurder VO) en Dolf van Veen (hoofd
NCOJ) het gesprek te voeren over de
beweging naar inclusiever onderwijs.
lees hier meer over dit mooie gesprek

Bezoek Utrechtse
raadsleden
Op 31 mei j.l. mochten de kernpartners en
de partners vanuit de aanvullende
jeugdhulp en de sociale basis een aantal
Utrechtse raadsleden verwelkomen. Zij
kwamen naar aanleiding van de
uitnodiging die de verschillende Utrechtse
samenwerkingspartners aan hen hadden
gedaan voor een werkbezoek over de
kernpartneraanpak. Het bezoek startte op
basisschool de Twaalfruiter. De
kernpartners vertelden daar aan de hand
van onze praatplaat hoe wij samenwerken
in Utrecht middels onze
kernpartneraanpak.
lees hier meer over het vervolg van deze
ochtend en bekijk de praatplaat
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Knoppencursussen TOP
Dossier
Vanaf september a.s. gaan we met elkaar
werken in TOP Dossier en hiervoor organiseren
we, in samenwerking met TOP Dossier, de
zogeheten knoppencursussen. Tijdens deze
knoppencursussen leggen we precies uit hoe je
het systeem kunt gebruiken.
lees hier meer over de knoppencursussen en
hoe je je kunt aanmelden

Vacature consulent
passend onderwijs
Wij zoeken een collega om in het nieuwe
schooljaar als consulent aan de slag te gaan
in TPO 5 Vleuten - De Meern. Download hier
de vacaturetekst en deel gerust ons bericht
via LinkedIn. Reageren kan tot uiterlijk 13
juni.

Doorontwikkeling
kernpartneraanpak po
Zoals we in de vorige nieuwsbrief
beschreven, is in het eerste deel van de
doorontwikkeling van de kernpartneraanpak
met behulp van interviews veel informatie
opgehaald uit de ervaringen van intern
begeleiders en directeuren van basisscholen,
kernpartners, KOOS en Spoor030 en sociale
partners in de wijk. Interessante en
waardevolle gesprekken met mooie
voorbeelden van de werkzame elementen
van de kernpartneraanpak en ervaringen
waarin we het beter kunnen doen met elkaar.
lees hier meer over de opbrengsten en de 5
actielijnen

Vacatures voltijds HB
onderwijs en
Magisgroep
Heb je zelf, of ken je iemand met, affiniteit
met hoogbegaafde kinderen? Binnen het
voltijds HB-onderwijs op alle locaties en
een Magisgroep (één dag) zijn voor het
komend schooljaar vacatures. Neem snel
contact op met de betreffende scholen (De
Spits, De Achtbaan, De Odyssee, OBS
Pantarijn, USV/Magis), ze zijn naar je op
zoek!

Stedelijk
Kernpartneroverleg
Op 31 mei j.l. was het Stedelijk
Kernpartneroverleg met professionals vanuit
het onderwijs, de verschillende kernpartners
en de aanvullende jeugdhulp. Het was prettig
om weer live bij elkaar te kunnen zijn. Met
elkaar spraken we over de stedelijke ambitie
naar nul vrijstellingen, inclusie binnen het
onderwijs en de doorontwikkeling van de
kernpartneraanpak. Er werd ook teruggeblikt
op de lerende netwerken en de
procesevaluaties tot nu toe.

Staat van de Onderwijs
2022 Verbindingsgroepen
Op 11 mei j.l. mocht het SWV Utrecht PO
namens de Verbindingsgroepen op de Staat
van het Onderwijs 2022 staan. Het concept
van de Verbindingsgroepen was één van de
ingediende oplossingsrichtingen die op de
werkconferentie te zien waren. Het SWV
Utrecht PO kreeg vele positieve reacties en
vragen in de feedbackronde en vooral de
aanmoediging om door te gaan met dit
kansrijke initiatief.

Peers4Parents
Experience - 16 juni a.s.
Hoogbegaafd zijn als je een
migratieachtergrond hebt, is vaak nog lastiger,
omdat je minder gezien of herkend wordt op
school of in je omgeving. Dit is niet alleen lastig
voor je hoogbegaafde kind, maar ook voor jou
als ouder.
Peers4Parents helpt je jouw persoonlijke
manier te vinden om je hoogbegaafde
kind(eren) te begeleiden en ervoor te zorgen
dat al hun talenten gezien worden en tot bloei
mogen komen!
lees hier meer over deze experience en hoe je
je als ouder kunt opgeven

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.

