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Vacature

Gezien de druk op ons loket, intensivering van inzet bij complexe hulpvragen en
afwezigheid van Anne-Marie zal ter versterking van ons team een vacature
uitgezet worden voor coördinator.

Coronabeleid Passenderwijs

Passenderwijs blijft tot het eind van dit schooljaar het dringende advies tot
beperking van mobiliteit opvolgen. Dit heeft invloed op onze dienstverlening:
 Begeleiders passend onderwijs bezoeken in principe maximaal 1 school per
dagdeel om de mobiliteit beperkt te houden.
 Reeds bestaande groepen zoals Schakelklas en Taalklas zijn weer opgestart,
nieuwe groepstrajecten anders dan het eigen cohort (denk aan trainingen)
worden na de zomervakantie gestart.
 Scholen gaan divers om met het toepassen van de maatregelen, het
beleid van de betreffende school is leidend voor Passenderwijs.
 Diagnostisch onderzoek en/of toetsen worden uitgevoerd waarbij aan de
volgende voorwaarden voldaan wordt: voldoende afstand (bij voorkeur
spatscherm) en hygiëne.
 Waar mogelijk vinden overleggen online plaats.
Bij het maken van afwegingen in corona-tijd speelt het standpunt van de school
een belangrijke rol evenals het gevoel van veiligheid voor de collega. De collega
van Passenderwijs bepaalt vanuit eigen verantwoordelijkheid en in overleg met de
school of en in welke vorm ondersteuning kan plaatsvinden.

Ondersteuningsplan 2021-2025

In april heeft het bestuur het ondersteuningsplan voor de komende vier jaar
goedgekeurd. Met dit plan bouwen we verder aan hetgeen de inspectie heeft
geconstateerd: ‘een stevige organisatie die samen met de scholen en besturen
werkt aan passend onderwijs in de regio’.
Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit plan hartelijk
danken voor zijn/haar input. Het geeft energie als collega’s met overtuiging hun
mening en ideeën delen ten behoeve van een gezamenlijk belang, namelijk
passend onderwijs voor de 16.500 kinderen die onze regio rijk is.
Meer informatie: https://www.passenderwijs.nl/ondersteuningsplan-en-bijlagen/

Schoolondersteuningsprofiel

In het wettelijk verplichte ondersteuningsprofiel van de school is vastgelegd welke
ondersteuning de school kan bieden. Hoewel scholen keuzevrijheid hebben welk
model zij hanteren, adviseert Passenderwijs de scholen gebruik te (blijven) maken
van het format van Passenderwijs: het document is administratief gebruiksvriendelijk
omdat een deel al ingevuld is en ouders en betrokkenen kunnen door de uniforme

wijze van beschrijven makkelijker zicht krijgen op de ondersteuningsmogelijkheden
van de scholen.
De formats voor regulier basisonderwijs en SBO zijn in overeenstemming met het
nieuwe ondersteuningsplan gebracht en toegevoegd als bijlage. Deze kunnen
door de school ingevuld worden. Ook zijn de platte teksten uit het SOP
beschikbaar, welke in een ander format SOP of in de schoolgids kunnen worden
gebruikt.
Wij willen de scholen verzoeken om een actueel schoolondersteuningsprofiel voor
de herfstvakantie bij Passenderwijs aan te leveren zodat wij een overzicht van de
regio kunnen maken. We komen hier na de zomervakantie op terug.

Verhuizing kantoor Passenderwijs

Passenderwijs en SBO De Keerkring hebben vastgesteld dat de school meer ruimte
nodig heeft dan nu beschikbaar is. De ruimte die door Passenderwijs op de
bovenverdieping gehuurd wordt, heeft een onderwijsbestemming. In goed overleg
is besloten dat Passenderwijs op zoek gaat naar andere huisvesting. Op dit
moment wordt georiënteerd op kantoorruimte in Woerden. De verwachting is dat
de verhuizing in het najaar zal plaatsvinden.

Groeidocument

Op basis van het nieuwe ondersteuningsplan zullen ook aanpassingen aan het
groeidocument worden verricht. We hadden gehoopt dit direct na de
zomervakantie gerealiseerd te hebben maar gezien huidige prioriteiten en de aard
van veranderingen gaan we dit niet redden. Daarnaast is de planning om eerst
met een testversie te werken alvorens definitief online te gaan. Voorlopig werken
we dus nog gewoon met de huidige versie van het groeidocument.

De laatste weken

Het eind van het schooljaar nadert, net als op de scholen is deze periode ook bij
ons de drukste periode van het jaar. Dit heeft met name met de overstappers naar
het S(B)O en aflopende arrangementen te maken. Om er zeker van te zijn dat alle
leerlingen volgend jaar een passende plek hebben, is het noodzakelijk dat we de
namen van deze leerlingen tijdig doorkrijgen en de aanmeldingen nog in
behandeling kunnen nemen. We realiseren ons dat door de schoolsluiting ook dit
jaar alles anders is verlopen dan de bedoeling was. We horen op veel scholen het
geluid dat besluiten later zijn gevallen, dan vooraf gedacht.
Extra ondersteuning (TLV en arrangementen)
De aanlevertermijn van groeidocumenten is inmiddels verstreken (10 juni). Op dit
moment heeft het loket meer dan 120 aanvragen te verwerken.
Complete dossiers worden voor de zomervakantie verwerkt in het Loket, en
wanneer nodig besproken in de CTC.
Voor alle hulpvragen die nu nog binnenkomen, is de kans groot dat deze na de
zomervakantie in het loket behandeld worden.
Dienstverlening
Aanmeldingen voor Lerenderwijs worden opgepakt in het nieuwe schooljaar.
Alle informatie over aanmelden Lezenderwijs staat op onze site:
https://www.passenderwijs.nl/ondersteuning/leeskliniek/. Uiterste inleverdatum voor
het eerste blok van schooljaar 2021-2022 is 18 juni 2021.

Voor Trainenderwijs staat alle informatie op de website, incl. nieuwe planning voor
volgend schooljaar. Aanmelden voor de trainingen kan tot de zomervakantie. De
training die in september voor groep 5/6 start is vol, bij groep 7/8 zijn er nog 4
plaatsen beschikbaar en bij de training met de gemeente Stichtse Vecht voor
groep 6/7/8 is nog voldoende plaats. Bij aanmeldingen voor de training voor groep
7/8, is het handig als school eerst even contact zoekt om teleurstellingen te
voorkomen (Christa van Maanen – c.vanmaanen@passenderwijs.nl)

