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Mochten er vragen zijn, graag even contact opnemen met de coordinatoren Anne-Marie
van Vliet (maandag t/m woensdag, donderdag vervalt), Tiny Bouthoorn (maandag t/m
donderdag) of directie (Jasper Puttenstein).

Coronabeleid Passenderwijs

Net als de scholen heeft ook Passenderwijs te maken met besmettingen. Op dit
moment zijn besmettingen vastgesteld bij het Vooruitwerklab Abcoude. Na overleg
met de GGD zijn betrokkenen direct geïnformeerd over de genomen maatregelen.
Onze prioriteit blijft liggen bij het verantwoord continueren van ondersteuning.
We maken bewust afwegingen in een ieders belang, onze begeleiders komen op
meerdere scholen en vormen een risico voor zichzelf en anderen indien we niet
verantwoord handelen in deze tijd.
Vanuit Passenderwijs worden in deze periode de volgende vragen afgewogen:
1.
Als overleg met school wenselijk is, is fysiek dan noodzakelijk of kan het via
digitale media?
2.
Als fysiek overleg wenselijk is, is dan aan de voorwaarden voldaan (1,5m,
beperking van mobiliteit en hygiëne)?
In principe bezoeken de medewerkers van Passenderwijs gedurende de
aangescherpte regelgeving 1 school per dag. Bij de afweging speelt het standpunt
van de school een belangrijke rol evenals het gevoel van veiligheid voor de
collega. In geval van twijfel vindt overleg met de directie plaats.

Informatie vooruitwerklab Stichtse Vecht

Om een leerling aan te melden voor het Vooruitwerklab dient voor 15 november
2020 een groeidocument te worden aangevraagd en z.s.m. ingevuld. Bericht van
plaatsing volgt in de week van 14 december 2020. Wanneer er nog ruimte is,
kunnen ook leerlingen uit de gemeente Woerden of De Ronde Venen deelnemen,
mits ouders kunnen zorgen voor vervoer.
Locatie en data
Het CBO-Vooruitwerklab vindt plaats in Maarssenbroek op De Zilverman, locatie
Fazantenkamp, Fazantenkamp 16, 3607 CH Maarssen op de volgende tien
dinsdagochtenden: 12-01 / 19-01 / 26-01 / 02-02 / 09-02 / 16-02 / 02-03 / 09-03 / 16-03 / 2303 tussen 09.00 en 12.00 uur.
 In de periode dat de leerling deelneemt aan het Vooruitwerklab is er een
(digitaal) uitwisselmoment voor leerkracht/IB, op dinsdag 16-02-2021 van
15.30 tot 17.00 uur.
 Een (digitale) ouderavond staat gepland op 02-02-2021 om 19.00 uur
 Eindgesprekken tussen begeleiders, ouder en kind vinden (digitaal) plaats in
de middag en avond op 23/03 met eventuele uitloop op 30/03/ 2021.

Belangrijk: ouders dienen er zelf voor te zorgen dat kinderen worden gebracht en
gehaald.
Voor specifieke vragen kan contact worden gezocht met Karin van der Meer
(k.vandermeer@passenderwijs.nl).

Scholingstraject Radboud centrum Sociale Wetenschappen

In september hebben we in de nieuwsflits het scholingstraject voor 2020-2021
aangekondigd. Op dit moment concluderen wij dat het aantal aanmeldingen nog
wat achterblijft. Wij snappen dat scholen wellicht andere prioriteiten hebben in
deze tijd en willen de uiterste inleverdatum van het aanmeldformulier dan ook
verlengen met 10 dagen tot 25 november. Daarnaast komt de restrictie van
maximaal 2 deelnemers per bestuur te vervallen zolang er beschikbare plekken zijn.
In de bijlage is nogmaals het aanmeldingsformulier opgenomen. Hierin staat ook
praktische informatie over overige voorwaarden voor deelname, locatie, data etc.
Mocht u nog een inhoudelijke verhelderingsvraag hebben, dan kunt u deze per
mail stellen aan Karin van der Meer (k.vandermeer@passenderwijs.nl) of aan Lidia
Hofman (secretariaat@passenderwijs.nl) in geval van organisatorische vragen.
In geval van aanmelding het pdf-formulier graag invullen, ondertekenen, scannen
en digitaal verzenden naar Lidia Hofman.

Aanmeldingen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Voorgaande jaren lag er grote druk op aanmeldingen voor het voortgezet
speciaal onderwijs (VSO) met afwijzingen, wachtlijsten en onrust tot gevolg.
Uitgangspunt is dat alle leerlingen een gelijke kans op toelating tot het voortgezet
speciaal onderwijs hebben, waarbij de samenwerkingsverbanden VO en hun
scholen samen verantwoordelijkheid nemen om elke jongere te plaatsen.
Om één en ander in goede banen te leiden is regionale afstemming gezocht en is
de volgende routing voor de aanmeldingen in 2021 vastgesteld:
 Ouders kunnen leerlingen tot uiterlijk 16 maart aanmelden bij een VSOschool van onze regio; hierbij is altijd de school van herkomst betrokken.
 De aanmelding gaat altijd gepaard met een OPP en een advies voor het
VSO van een deskundige (bv orthopedagoog of begeleider passend
onderwijs/coördinator van Passenderwijs) die bekend is met het aanbod
van VO en VSO in de regio.
 Alle VSO-scholen doen uiterlijk 31 maart een capaciteitscheck:
aanmeldingen en beschikbare plaatsen.
 Op 1 april doen we als gezamenlijke SWV-en en scholen VSO een centrale
inventarisatie van de stand van zaken: aanmeldingen versus capaciteit.
 Tijdens het regionaal schoolleidersoverleg VSO op 6 april bespreken we de
inventarisatie en stemmen we vervolgstappen af binnen de regio.
 Leerlingen die voor 16 maart zijn aangemeld krijgen tussen 31 maart en
uiterlijk 15 mei bericht of ze geplaatst zijn op de school van eerste voorkeur.
 Aanmeldingen die na 16 maart zijn gedaan worden behandeld volgens de
wettelijk geldende termijnen op volgorde van binnenkomst.
 Bij uitzonderingen op bovenstaande route worden de aanvragen
behandeld op volgorde van volledige aanmelding.
Om de communicatie tussen basisscholen en SWV-VO te bevorderen zijn de
leerlingen met verwijzing VSO in kaart gebracht door het Loket en reeds voor de
herfstvakantie bij het SWV-VO genoemd.

Vast contactpersoon jeugdhulp gemeente Stichtse Vecht

In de IB-netwerken van de Stichtse Vecht is aan de gemeente nogmaals het
verzoek gedaan of er één contactpersoon per school georganiseerd zou kunnen
worden. De gemeente heeft hier positief op gereageerd.
Quirine Hameleers (jeugdconsulent) zal in ieder geval tot de kerst aanspreekpunt
voor de scholen voor vragen aan de gemeente. Op basis van evaluatie zal dan
bekeken worden of dit na de kerst kan worden gecontinueerd.
Quirine is m.u.v. de woensdag bereikbaar op: Quirine.Hameleers@stichtsevecht.nl

Bericht over groeidocument

Afgelopen tijd kwamen bij Parantion (ontwikkelaar Groeidocument) meldingen
binnen dat veel verstuurde toegang-links niet of in de spambox aankomen. Dit
heeft te maken met verscherpte regelgeving voor verzending van e-mail.
Parantion heeft gezocht naar een oplossing die voor iedereen werkbaar en
toekomstbestendig is.
Vanaf eind oktober 2020 wordt iedere mail vanuit het Groeidocument met
afzender no-reply@passenderwijs.nl verzonden. De ontvanger kan niet reageren
naar dit mail adres, want deze komt nergens aan. Mocht je als IB-er, of ouders,
vragen hebben over het Groeidocument of een melding, dan kun je een berichtje
sturen naar loket@passenderwijs.nl.

Bekostiging eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen

Het komt nog wel eens voor dat een school een eigen ondersteuningsbudget
aanvraagt voor nieuwkomers terwijl voorliggende voorzieningen mogelijk zijn.
Graag brengen we nog even de bekostiging voor nieuwkomers vanuit het
ministerie onder de aandacht. Mocht je een nieuwkomer op school hebben die de
afgelopen 2 jaar is gestart dan is onderstaande informatie van belang.

In de ‘Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021’, te vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-45996.html, worden de
bedragen en voorwaarden voor bekostiging genoemd in artikel 32, 33 en 34.

