
Nieuwsbrief Bekijk	de	webversie

Onder	andere	in	deze	nieuwsbrief:
Lekker	op	weg	met	Jetta	#5	|	een	uitnodiging	om	samen	naar	de	film	Tori	et	Lokita	te	gaan	|	een
ontmoeting	met	Lotje	en	Lucy	|	de	plannen	van	het	stedelijk	expertiseteam	hoogbegaafdheid	

Stedelijk	IB	netwerk
Op	4	oktober	ontmoetten	ruim	130	intern
begeleiders,	kwaliteitscoördinatoren	en
consulenten	elkaar	in	de	Nicolaïkerk	in
Utrecht.	We	deelden	Utrechtse	verhalen,
klein	en	groot,	over	inclusie	DOEN.
lees	hier	meer	over	de	kracht	van	verhalen,
bekijk	de	aftermovie	en	meld	je	aan	om
samen	naar	de	film	Tori	et	Lokita	te	gaan	

Over	ouders	gesproken
Al	enige	tijd	werken	we	als	swv	samen
met	Janneke	van	Bockel.	Janneke	is
ouderschapsdeskundige	en	ze	is	onze
sparringpartner	in	het	versterken	van	de
samenwerking	met	ouders.	Zij	schrijft	in
iedere	nieuwsbrief	een	column	over	het
perspectief	van	ouders.

Opties
‘Jemig,	kijk	deze	nou,	dat	is	toch	te
belachelijk	voor	woorden.	Hoe	kan	je
zoiets	doen?’	zegt	mijn	dochter	terwijl	ze
een	tiktokfilmpje	aan	haar	zus	laat	zien
waarin	een	vader	de	buggy	laat	wegrollen
en	dat	maar	nét	goed	afloopt.	‘Die	is	echt
de	weg	kwijt’	beaamt	de	jongste
eensgezind.	‘Misschien	had	ie	slecht
geslapen	omdat	zijn	kinderen	aan	het
spoken	waren,	of	had	ie	nachtdienst	maar
moest	zijn	vrouw	naar	haar	werk	en
hadden	ze	geen	oppas	en	moest	hij
daarom	meteen	door,	of	hij	was	afgeleid
door	iets	buiten	beeld	dat	je	niet	kan	zien,
of	verzin	nog	maar	wat	opties	die	het	ook
kunnen	verklaren	dan	alleen	maar	‘die	is
stom’,	corrigeer	ik	mijn	kinderen	in	hun
automatische	aannames.
lees	hier	de	volledige	column	van	Janneke
van	Bockel

Instroomdata	en	TLV
afgiftes	schooljaar	2022-
2023
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,	april	2023	en	voor	de
zomervakantie.	Het	volledige	dossier,
inclusief	twee	deskundigenadviezen,	dient
voor	deze	data	ingeleverd	te	zijn.
lees	hier	meer	over	deze	instroomdata	en
TLV	afgiftes

Dekkend	aanbod	I	Open
huis	voor
samenwerkingspartners
Eén	van	de	actielijnen	uit	de	werkagenda
verbinding	regulier	–	speciaal	gaat	over	het
organiseren	van	ontmoetingen.
Verschillende	gespecialiseerde	scholen
openen	de	komende	tijd	hun	deuren	voor
samenwerkingspartners.	Het	doel	is	om
elkaar	te	ontmoeten	en	informatie	uit	te
wisselen	over	de	verschillende	doelgroepen
en	onderwijsvormen	in	Utrecht.
lees	hier	meer	over	welke	scholen	een	open
huis	organiseren	en	hoe	je	je	kunt
aanmelden

Presentatie	zij-
instromers	Pabo	–	Theo
Thijssen
Op	11	oktober	hebben	wij,	op	verzoek	van
één	van	de	leerteams	van	de	zij-instromers
aan	de	Pabo,	een	presentatie	gegeven	over
het	samenwerkingsverband.	Na	algemene
informatie	over	de	Wet	passend	onderwijs	en
de	inrichting	van	samenwerkingsverbanden
hebben	we	kunnen	vertellen	hoe	wij	als	SWV
Utrecht	PO	samenwerken	met	de	scholen.
Uiteraard	hebben	we	hier	ook	toegelicht	hoe
we	vanuit	de	kernpartneraanpak	met	de
buurtteams,	leerplicht	en	de	JGZ
samenwerken.
lees	hier	meer	over	deze	ontmoeting

Dekkend	aanbod	|
Stedelijk	expertiseteam
hoogbegaafdheid
Het	stedelijk	expertiseteam
hoogbegaafdheid	bestaat	uit	professionals
(leerkrachten,	coördinatoren)	werkzaam	in
een	van	de	Magisgroepen,	het	voltijds	HB-
onderwijs,	de	HB+	groep	en	het	swv.	Dit
expertiseteam	heeft	als	doel	gesteld	om
expertise	met	andere	scholen	te	delen.
lees	hier	meer	over	de	plannen	van	het
stedelijk	expertiseteam	hoogbegaafdheid	

Onderwijs	&	jeugdhulp	|
Dyslexie
Tijdens	het	Stedelijk	IB	netwerk	is	gedeeld
dat	we	na	de	herfstvakantie	van	start	gaan
met	het	project	ON3:	het	project	waarin	we
studenten	inzetten	om	leesondersteuning	op
niveau	3	te	bieden	aan	leerlingen	met	(risico
op)	een	leesachterstand	in	groep	2	t/m	5.
Inmiddels	hebben	zich	ruim	40	scholen
aangemeld	om	hieraan	mee	te	doen!	Bij
vragen	en/of	opmerkingen	hierover,	kan	je
contact	opnemen	met	de	projectleider	Thea
Streng	(thea.streng@spoutrecht.nl).

Onderwijs	&	jeugdhulp	|
Vleuten	Versterkt
Op	22	september	was	de	kick-off	van
Vleuten	Versterkt,	een	project	waaraan	het
swv	deelneemt.	Het	doel	van	Vleuten
Versterkt	is	om	een	aanpak	te	ontwikkelen
op	het	thema	prestatiedruk.	Het	is	van
belang	zicht	te	krijgen	op	de	mogelijke
knoppen	waar	mensen,	die	in	de	wijk	wonen
en	werken,	aan	kunnen	draaien	om
prestatiedruk	tegen	te	gaan.	In	de	kick-off	is
het	gesprek	gevoerd	over	de	verschillende
invalhoeken	rondom	prestatiedruk.
lees	hier	meer	over	de	terugkoppeling	van
de	kick-off	en	de	volgende	sessie

Dekkend	aanbod	|
Samenwerken	met	Auris
Eén	van	de	doelen	van	passend	onderwijs	is
dat	leerlingen	zo	thuisnabij	en	zo	regulier
mogelijk	naar	school	gaan.	Bij	het	vormgeven
van	passend	onderwijs	helpt	het	als	er	in	de
school	zelf	expertise	beschikbaar	is.	Daar
waar	een	school	een	vraag	heeft	op	het
gebied	van	taal-/spraakontwikkeling	(cluster
2),	kan	een	beroep	worden	gedaan	op	Auris.
Dit	kan	door	het	aanvragen	van	een
consultatie	of	arrangement.
lees	hier	meer	over	de	ondersteuning	van
Auris

Sterke	basis	|
Perspectief	op	School
Op	3	oktober	is	de	vragenlijst	Perspectief	op
School	opengezet	en	alle	contactpersonen
zijn	hierover	geïnformeerd.	Als	je	de	link	niet
ontvangen	hebt,	kan	het	zijn	dat	deze	nog
op	naam	van	een	oud-collega	staat.	Neem
in	dat	geval	contact	op	met	Diete	de	Vos,
zodat	zij	je	verder	kan	helpen.
lees	hier	meer	over	de	rapporten	binnen
Perspectief	op	School	

DocU	|	Kinderen	van
weinig	woorden
Op	11	oktober	werd	de	documentaire
‘Kinderen	van	weinig	woorden’
gepubliceerd.	Deze	DocU,	mede
gefinancierd	door	Socialrun	–	die	onlangs
ons	Stedelijk	IB	netwerk	hostten,	gaat	over
taalontwikkelingsstoornissen.	De	film	vertelt
het	verhaal	van	een	broer	en	zus	met	een
TOS,	twee	kinderen	uit	Cothen	met	een
bijzondere	band.	Bekijk	de	film	hier.	

Denktank	Mentale
vooruitgang	van	jeugd
en	gezin
Hoe	komen	we	tot	een	samenleving	waarin
kinderen	en	jongeren	mentaal	tot	volle	bloei
kunnen	komen?	Jetta	Spaanenburg	heeft
het	afgelopen	jaar	landelijk	meegedacht
over	dit	vraagstuk	in	een	reeks	denktank
sessies	van	de	Argumentenfabriek.	Utrecht
was	goed	vertegenwoordigd.	Ook	Marenne
van	Kempen,	bestuurder	Lokalis,	en	Marian
Dobbe,	bestuurder	KOOS	Utrecht,	maakten
deel	uit	van	deze	denktank.
lees	hier	meer	over	het	boek	en	hoe
scholen	deze	kunnen	ontvangen

Oktober
03	TLC	PO-VO
04	Stedelijk	IB	netwerk
04	S(b)o	directeurenoverleg
04	Kwartaaloverleg	kernteam	en
themaverbinders
06	TLC	Midden	Nederland	overleg
10	TLC	PO-VO
10	Expertise	netwerk	PO	Utrecht
10	Werkgroep	aanbod	nieuwkomers
13	Cluster	2	en	swv	overleg
17	TLC	PO-VO
17	Teamoverleg	consulenten
17	Werkgroep	samenwerkingsgesprekken
18	Team	Jonge	Kind
20	Algemene	ledenvergadering	swv
20	Werkgroep	verbinding	regulier-speciaal
24	t/m	30	herfstvakantie
31	TLC	PO-VO
31	Werkgroep	teamontwikkeling	swv

November
01	Afstemmingsoverleg	schoolbesturen	-	swv
03	Lerend	netwerk	TPO	1
07	TLC	PO-VO
08	Lerend	netwerk	TPO	2
10	Lerend	netwerk	TPO	3
14	TLC	PO-VO
14	Werkgroep	aanbod	nieuwkomers
15	Lerend	netwerk	TPO	4
15	Ondersteuningsplanraad	(OPR)
17	Lerend	netwerk	TPO	5
21	TLC	PO-VO
21	Teamoverleg	medewerkers	swv
21	Werkgroep	kernpartneraanpak
24	Beleidsgroep	swv
28	TLC	PO-VO
28	Medezeggenschapsraad	swv	(MR)
29	Stedelijk	kernpartner	overleg

HGD-HGA	|	TOP	Dossier
De	eerste	(aan)vragen	via	TOP	Dossier
komen	binnen	nu	alle	scholen	de
knoppencursus	hebben	gevolgd.	Daar	zijn	we
blij	mee,	omdat	we	op	deze	manier	met	de
scholen	en	de	consulenten	samen	-	al	lerend	-
onze	weg	kunnen	gaan	vinden	in	het	nieuwe
systeem.
lees	hier	meer	over	de	overgangsperiode	tot	1
januari	2023,	over	de	opname	van	de
knoppencursus	en	over	manieren	van
ondersteuning

Doorgaande	lijn	|
Aanbod	nieuwkomers
Er	komen	steeds	meer	nieuwkomers	in
Utrecht.	De	werkgroep	aanbod
nieuwkomers,	met	deelnemers	uit
schoolbesturen,	gemeente	en	swv,	werkt	aan
een	plan	om	het	onderwijs	aan	en	de
ondersteuning	van	nieuwkomers	in	de
basisschoolleeftijd	te	verstevigen.	We
werken	toe	naar	een	stedelijk	netwerk	van
nieuwkomersspecialisten.	Op	17	oktober
organiseerden	we	een
voorlichtingsbijeenkomst.	Hier	waren	ruim	20
scholen	verspreid	over	de	stad
vertegenwoordigd.	Fijn	dat	er	zoveel	scholen
waren.	We	starten	dit	schooljaar	met
scholing	bij	een	eerste	groep	van	8	à	10
scholen.
lees	hier	meer	over	het	startpakket	voor
onderwijs	aan	nieuwkomers	tot	5,5	jaar

Doorgaande	lijn	|	PO-VO
In	de	samenwerking	tussen	SWV	Utrecht	PO
en	Sterk	VO	richten	we	ons	in	deze	periode
van	het	schooljaar	op	groep	8	leerlingen.	We
willen	graag	tijdig	inventariseren	hoeveel
leerlingen	vanuit	groep	8	(mogelijk)
doorstromen	naar	vso	of	opdc.	We	doen	dit
omdat	we	ervoor	willen	zorgen	dat	de
leerlingen	met	een	extra
ondersteuningsbehoefte	op	een	goede
manier	de	overstap	van	PO	naar	VO	kunnen
maken.
lees	hier	meer	over	de	week	van	10	t/m	14
oktober

Even	voorstellen	|	Lotje
Stremmelaar
Ik	ben	Lotje	Stremmelaar	en	op	1	oktober
ben	ik	gestart	bij	het	SWV	Utrecht	PO.	Ik
woon	in	de	stad	Utrecht	samen	met	mijn
partner	en	dochter	van	13	jaar	en	niet	te
vergeten	onze	rode	poes	genaamd	Dikkie,
die	ook	daadwerkelijk	dik	is.
Door	weer	en	wind	kun	je	mij	straks	fietsend
tussen	Utrecht	en	Vleuten	-	De	Meern
tegenkomen.	Ik	heb	namelijk	geen	rijbewijs,
een	zeldzaamheid	in	deze	tijd,	maar	wel
milieubewust.	Mensen	omschrijven	mij	als
empathisch,	verbindend	en	betrokken,	met
gevoel	voor	humor.
Ik	was	werkzaam	in	het	speciaal
basisonderwijs	zowel	als	leerkracht	(groep	1
t/m	8),	gedragsspecialist	en	schoolopleider.
Daarnaast	gaf	ik	als	zelfstandig	ondernemer
trainingen	aan	scholen	en	organisaties	voor
Stichting	Vreedzaam.	Mijn	kennis	en
ervaring	neem	ik	mee	als	consulent	passend
onderwijs	in	Vleuten	-	De	Meern.

Als	ik	denk	aan	'Goed	voor	elkaar	'	dan	is
mijn	eerste	associatie	de	animatieserie
Buurman	en	Buurman.	Deze	twee
buurmannen	lossen	met	hun	creativiteit	en
enthousiasme	SAMEN	alles	op.	Als
consulent	passend	onderwijs	wil	ik	met
datzelfde	enthousiasme	en	creativiteit,	in
samenwerking	met	de	scholen	en
schoolbesturen,	kernpartners,	ouders	en
kinderen,	'doen	wat	nodig	is	voor	ieder	kind'.
Voor	(m)elkaar.	A	je	to!	

Even	voorstellen	|	Lucy
Kuyper-Clemens
Mijn	naam	is	Lucy	Kuyper-Clemens.	Vanuit
mijn	functie	als	onderwijsadviseur	bij
Opdidakt	kom	ik	het	SWV	Utrecht	PO
versterken.	Ik	kijk	ernaar	uit	om	met	jullie
samen	te	werken	en	daarmee	het	onderwijs
en	de	kinderen	in	Utrecht	samen	sterker	te
maken.	‘Goed	voor	elkaar’	betekent	voor	mij
dat	je	lekker	in	je	vel	zit.	Dat	je	controle
ervaart	en	vertrouwen	hebt	in	je	eigen
kunnen.	Dit	is	wat	ik	voor	alle	kinderen	wens
te	bereiken.	Als	kinderen	het	gevoel	hebben
dat	zij	het	goed	voor	elkaar	hebben,	dan
staan	ze	in	hun	kracht	en	kunnen	ze	zich	tot
hun	volledige	potentie	ontwikkelen.	Met	dit
doel	ga	ik	graag	met	jullie,	de	kinderen	én
ouders	samen	aan	de	slag!

Inclusie	|	Aanmelden
voor	een
samenspeeluitje
Samen	spelen.	Het	lijkt	de	normaalste	zaak
van	de	wereld.	Toch	gebeurt	het	weinig
tussen	kinderen	zonder	en	met	beperking.
Hun	werelden	zijn	vaak	van	elkaar
gescheiden.	Samenspeeluitjes	brengen	de
kinderen	met	elkaar	in	contact.	Voor	het	uitje
ontmoeten	twee	klassen	uit	het	regulier	en
het	speciaal	onderwijs	elkaar	onder
schooltijd	in	de	samenspeeltuin.
lees	hier	meer	over	de	samenspeeltuinen	in
Utrecht	en	hoe	je	je	als	school	kunt
aanmelden

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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