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Mochten er vragen zijn, graag even contact opnemen met de coordinatoren
(Anne-Marie van Vliet of Tiny Bouthoorn) of directie (Jasper Puttenstein).

Coronabeleid Passenderwijs

Hoewel de aangescherpte landelijke maatregelen niet direct van toepassing zijn,
blijven er wel degelijk consequenties voor het onderwijs. Onze prioriteit ligt bij
continuïteit van ondersteuning en processtappen. Dit is in een ieders belang omdat
onze begeleiders op meerdere scholen komen en daarmee een risico kunnen
vormen voor zichzelf en anderen.
Vanuit Passenderwijs worden in deze periode de volgende vragen afgewogen:
1.
Als overleg met school wenselijk is, is dit dan fysiek 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)?
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.

Samenwerkingsovereenkomst taalscholen Utrecht en Hilversum

In de gemeente Stichtse Vecht hebben de schoolbesturen, gemeente en
Passenderwijs de handen ineen geslagen om een passend aanbod te realiseren
voor kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn, nauwelijks Nederlands
onderwijs hebben gevolgd en de taal onvoldoende machtig zijn. Kenmerkend is
dat deze kinderen zonder een periode van intensief fulltime taalonderwijs niet in
staat zijn het onderwijsaanbod in de reguliere groep te volgen en aansluiting
dreigen te missen. Het betreft hier niet alleen vluchtelingenkinderen maar ook
bijvoorbeeld kinderen van expats.
In bijlage A is de samenwerkingsovereenkomst opgenomen met daarin informatie
over: de kaders van samenwerking, wijze van aanmelding en de financiële
afhandeling.
Voor specifieke vragen kan contact worden gezocht met Irena de VisserRadojewski (i.devisser@passenderwijs.nl).

Informatie vooruitwerklab Stichtse Vecht

Om een kind aan te melden voor het Vooruitwerklab in de Stichtse Vecht (januari
2021) dient u vóór 15 november 2020 een groeidocument in te vullen; bericht van
plaatsing volgt in de week van 14 december 2020.

Locatie en data
Het CBO-Vooruitwerklab vindt plaats in Maarssenbroek op De Zilvermaan, locatie
Fazantenkamp (Fazantenkamp 16, 3607 CH Maarssen, T 0346-560574) op de
volgende tien dinsdagochtenden: 12-01 → 19-01 → 26-01 → 02-02 → 09-02 → 16-02
→ 02-03 → 09-03 → 16-03 → 23-03 van 09.30 en 12.00 uur.
In de periode dat de leerling deelneemt aan het Vooruitwerklab is er een
uitwisselmoment voor leerkracht en/of IB, op dinsdag 16-02-2021 15.30 tot 17.00 uur
Een ouderavond is gepland op 02-02-2021 om 19.00 uur, indien mogelijk op de
Zilvermaan in Maarssen.
Eindgesprekken tussen begeleiders, ouder en kind vinden plaats in de middag en
avond op 30-03 met eventuele uitloop op 06-04-2021.
Belangrijk! Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat kinderen worden gebracht en
gehaald.
In bijlage B is meer informatie over het Vooruitwerklab opgenomen.
Voor specifieke vragen kan contact worden gezocht met Karin van der Meer
(k.vandermeer@passenderwijs.nl).

Subsidie aanvullende ondersteuning HB

Passenderwijs heeft op basis van een activiteitenplan een landelijke subsidie
ontvangen om extra ondersteuning aan hoogbegaafde kinderen te organiseren.
Naast de activiteiten die we op basis van deze subsidie reeds aanbieden, is het
voor een aantal scholen na de herfstvakantie (midden-Nederland) ook mogelijk
een bijdrage op basis van co-financiering aan te vragen om kinderen binnen de
basisondersteuning aanvullende ondersteuning te bieden. De school dient een
ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij het loket van Passenderwijs. De
sluitingsdatum voor inleveren is gesteld op maandag 14 december. De scholen
ontvangen voor de kerstvakantie bericht of de aanvraag is toegekend.
In de bijlage C is een aanvraagformulier opgenomen met daarin de voorwaarden
voor aanvraag. Deze is ook terug te vinden op onze website. Voor specifieke
vragen kan contact worden gezocht met de coordinatoren Tiny Bouthoorn of
Anne-Marie van Vliet.

SBD-middelen De Ronde Venen

Conform een vastgestelde kadernotitie worden de ‘SBD-middelen’ via
Passenderwijs aan de scholen ter beschikking gesteld. Op basis van een
tussentijdse inventarisatie kan geconcludeerd worden dat voor 2020 ca. 65% van
de middelen nog beschikbaar is. Op basis van bestuurlijke afspraak zullen de nog
niet ingezette middelen na de herfstvakantie voor alle besturen toegankelijk
worden (dus ook als het plafond door een bestuur reeds bereikt is). Dit om te
voorkomen dat middelen niet ingezet worden. Voorwaarden voor aanvraag
blijven gehandhaafd.
Voor 2021 heeft de gemeente in overleg met de schoolbesturen besloten de
subsidie vast te stellen op €50.000. Dit als onderdeel van een brede
bezuinigingsopdracht.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de kadernotitie ‘Inzet SBD-middelen DRV’, te
vinden op www.passenderwijs.nl onder het tabblad ‘handreikingen’.

