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Save the date

Op woensdag 21 september 2022 zal de 4-jaarlijkse regionale conferentie van
Passenderwijs plaatsvinden. Deze dag zal in het teken staan van: ‘Samenwerking
op inclusiegedachte binnen het onderwijs’. Dit is een passend vervolg en hangt
nauw samen met het thema van de conferentie van de vorige planperiode: de
verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. De definitieve uitnodiging en het
programma zullen in mei 2022 bekend zijn. Hierna is er mogelijkheid tot inschrijven
voor deze dag.

Opvang vluchtelingen

De schoolbesturen binnen Passenderwijs zijn met elkaar in gesprek om afspraken te
maken over de opvang en toeleiding naar onderwijs van vluchtelingen uit de
Oekraïne. Dit vanuit de gedachte: we doen wat we kunnen maar we kunnen niet
voor het onmogelijke worden gehouden. Passenderwijs speelt hierbij een
procesmatig verbindende rol door bestuurlijke overleggen te organiseren en voor
te zitten.
De uitwerking per gemeente verschilt maar algemeen genomen wordt veelal
gekozen voor een eerste fase gericht op de combinatie onderwijs/opvang
gekoppeld aan een reguliere school en een tweede fase voor het onderzoeken
van een centrale voorziening binnen de gemeente. Eventuele vragen over dit
onderwerp kunnen bij het eigen schoolbestuur gesteld worden. Veel informatie hoe
het onderwijs georganiseerd kan worden is gebundeld te vinden op de website
van https://www.lowan.nl/po/oekraine/

Ouderbrochure

Met het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan is er ook weer een nieuwe
ouderbrochure geschreven waarin ouders en externen kunnen lezen wat
Passenderwijs te bieden heeft en op welke manier het samenwerkingsverband
werkt. In de bijlage de ouderbrochure, deze is ook te vinden op onze website
(www.passenderwijs.nl -> ouders)

Poortwachter dyslexie

De gesprekken over het aanstellen van een poortwachter enkelvoudige dyslexie
binnen Passenderwijs, met als doel de samenwerking met het onderwijs te
bevorderen, zijn in volle gang. Uitgangspunt is dat de poortwachter het dossier
toetst alvorens het doorgezet wordt voor diagnostiek/behandeling, signaleert en
monitort en gesprekken heeft met de scholen in het kader van afstemming.
Diagnostiek en behandeling van enkelvoudige dyslexie blijft onder regie van de
gemeente (jeugdwet) uitgevoerd worden. Zij maken inkoopafspraken met de
behandelaars. De stuurgroep onder leiding van een onafhankelijk projectleider
voert op dit moment gesprekken over het functieprofiel van de poortwachter en
de werkwijze van aanmelding tot behandeling. De dienstverlening (Lezenderwijs)
wordt volgend jaar dusdanig ingericht dat Lezenderwijs als één van de verplichte
interventies voor aanvraag van onderzoek kan fungeren. Binnen de Directie-advies
groep worden de ontwikkelingen gevolgd.

Deelname onderzoeken en evaluaties

Niet alleen scholen maar ook Passenderwijs wordt regelmatig benaderd om mee
te doen aan diverse onderzoeken en evaluaties. Voor het SWV bepalen we kritisch
waar we wel en niet aan meedoen. Ook worden we gevraagd of partijen via het
SWV scholen mogen benaderen voor deelname. We zijn hier in het belang van de
scholen zeer terughoudend in en houden sommige vragen ook tegen. Als scholen
benaderd worden dan is het aan de school zelf of ze wel of niet deelnemen.
Passenderwijs is niet in de positie om scholen te verplichten deel te nemen aan
onderzoeken of evaluaties tenzij het een onderdeel is van een toegekende
subsidie.
Concreet gaat er op dit moment een verzoek rond om deel te nemen aan een
‘image-onderzoek’, voortkomend uit de landelijke subsidie HB die we als
Passenderwijs hebben aangevraagd. Scholen worden middels een steekproef
benaderd om hieraan mee te werken. Medewerking door de school wordt vanuit
Passenderwijs ondersteund maar wij hebben de betreffende organisatie ook laten
weten dat we begrip hebben voor scholen die in de steekproef zitten en van
deelname afzien.
Een ander verzoek is deelname aan de landelijke doelstellingenmonitor passend
onderwijs. Dit betreft een onderzoek naar de voortgang op de ‘verbeteraanpak
passend onderwijs’ (ministerie). In dit onderzoek worden gemeenten, besturen en
een steekproef van scholen benaderd voor deelname. Hoewel geen verplichting
voor deelname van scholen staat Passenderwijs erachter omdat dit een manier is
om te laten zien dat we binnen onze regio op een positieve manier bezig zijn met
het bieden van zo passend mogelijk onderwijs.

Aanmelding vooruitwerklab voor (hoog)begaafde leerlingen

Op dit moment wordt een vooruitwerklab gedraaid in Woerden.
In september 2022 start een Vooruitwerklab in de Ronde Venen en in januari 2023 in
Stichtse Vecht. Het Vooruitwerklab is een arrangement voor kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften als gevolg van kenmerken van begaafdheid, ook
voor leerlingen die deelnemen aan fulltime HB onderwijs, de Day a weekschool of
een plusklas. Vanwege de opbouw van het interventieprogramma worden de
leerlingen alle tien de bijeenkomsten verwacht, houdt hier rekening mee bij het
aanmelden.
Vooruitwerklab Ronde Venen
Om aan te melden voor het CBO-Vooruitwerklab Ronde Venen dient voor 1 juni
2022 een groeidocument te zijn aangevraagd en ingevuld. Latere aanvragen
kunnen niet meer worden behandeld. Bericht van plaatsing volgt in de week van
27 juni. Wanneer er nog ruimte is, kunnen leerlingen uit de Stichtse Vecht of
Woerden deelnemen, mits ouders kunnen brengen en halen.
Locatie en data
Het CBO-Vooruitwerklab vindt waarschijnlijk plaats in Mijdrecht op tien dinsdagen
tussen 09.15 en 12.00 uur in de periode september – december 2022
Vooruitwerklab Stichtse Vecht
Beter vroeg dan laat, om aan te melden voor het CBO-Vooruitwerklab Stichtse
Vecht dient voor 15 november 2022 een groeidocument te zijn aangevraagd en
ingevuld. Latere aanvragen kunnen niet meer worden behandeld. Bericht van
plaatsing volgt in de week van 13 december 2022. Wanneer er nog ruimte is,
kunnen leerlingen uit Woerden en de Ronde Venen deelnemen, mits ouders
kunnen brengen en halen.

Locatie en data
Het CBO-Vooruitwerklab Stichtse Vecht vindt waarschijnlijk plaats in Maarssen op
tien dinsdagen tussen 09.15 en 12.00 uur in de periode januari - maart 2023

Parkeerplaatsen kantoor Passenderwijs

Zoals bekend is Passenderwijs verhuisd naar de tweede verdieping van het
kantoorpand aan de Houttuinlaan 16 (achterste gebouw). Ons postadres (Postbus
2127, 3440 DC Woerden) en telefoonnummer (0348-412706) zijn hetzelfde
gebleven.
Wat betreft parkeermogelijkheid: er zijn bij het pand een aantal parkeerplaatsen,
overige parkeerplaatsen (P+R) aan de Houttuinlaan (richting station) en tot slot is er
te parkeren in de omgeving van de Houttuinlaan.

