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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).

Samenvatting inspectierapport
De inspectie heeft Passenderwijs bezocht in het kader van kwaliteitsonderzoek.
De inspectie concludeert dat Passenderwijs op alle zes standaarden voldoende
kwaliteit realiseert. Er staat een stevige organisatie die samen met de scholen en
besturen werkt aan passend onderwijs in de regio. Er zijn geen punten die het
bestuur verplicht moet herstellen.
Wat gaat goed?
• Passenderwijs ondersteunt en werkt samen met de scholen in de regio
• De samenwerking met kernpartners verloopt goed waardoor er zicht is op
thuiszitters en de instroom van leerlingen goed verloopt
• Extra ondersteuning wordt snel ingezet, verwijzing naar S(B)O verloopt
zorgvuldig en vlot
• Medewerkers en scholen zetten zich in en werken samen om te werken aan
het verbeteren van passend onderwijs op de scholen
• Het financieel beheer is in orde
Aandachtspunten
• De OPR is groot en niet altijd compleet, geadviseerd wordt de OPR kleiner
te maken om makkelijker en krachtiger te zijn
• Passenderwijs schort sporadisch een beslistermijn op omdat de
aangeleverde informatie niet compleet is, de inspectie adviseert dit op te
nemen in de administratieve procedures conform de Awb.
• De inspectie geeft mee dat de controle op het bestuur ook door mensen
van buiten en niet alleen door de besturen van de scholen in de regio kan
plaatsvinden.
Passenderwijs zal de aandachtspunten meenemen in de verdere beleidsvoering.
Met dank aan alle betrokkenen voor dit mooie resultaat!

Verantwoording Passenderwijs 2019-2020
Elk schooljaar legt Passenderwijs verantwoording af over het gevoerde beleid en
de uitgevoerde activiteiten. In de bijlage de verantwoording over het afgelopen
schooljaar waarin kengetallen, gegevens uit onze monitor en een beschrijving van
de voortgang op onze doelen staan opgenomen.

Scholingstraject Radboud centrum Sociale Wetenschappen
Ook komend schooljaar verzorgt Passenderwijs in samenwerking met de Radboud
Universiteit (RadboudCSW) een professionaliseringstraject op het gebied van
(hoog)begaafdheid. Dit traject is bestemd voor onderwijzend en/of onderwijs
ondersteunend personeel verbonden aan de scholen van samenwerkingsverband
Passenderwijs.
Bijgevoegd als bijlage bij deze nieuwsflits het aanmeldformulier voor het
opleidingstraject 2020-2021 (start in februari 2021). In deze formulieren is ook
praktische informatie opgenomen over 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
Lidia Hofman (secretariaat@passenderwijs.nl) in geval van organisatorische vragen.
In geval van inschrijving het pdf-formulier invullen, ondertekenen, scannen en
digitaal verzenden naar secretariaat@passenderwijs.nl.

Informatie vooruitwerklab Stichtse Vecht
Het Vooruitwerklab in Abcoude is inmiddels gestart. Komend schooljaar zal vanaf
januari ook een Vooruitwerklab gaan draaien in de gemeente Stichtse Vecht.
Om een kind aan te melden voor het Vooruitwerklab in de Stichtse Vecht dient u
voor 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
Er is een ouderavond op 02-02-2021 om 19.00 uur, indien mogelijk op de Zilvermaan
in Maarssen.
Eindgesprekjes 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.

OPP en Bron
Wanneer een Ontwikkelingsperspectief en wanneer uitwisseling met Bron?
In de bijlage een schema waarin dit nog eens helder wordt uitgelegd.

Casus geschillencommissie
In de directie advies groep van Passenderwijs wordt casuïstiek uit de landelijke
geschillencommissie besproken. Situaties zijn vaak herkenbaar voor scholen en de
uitspraken kunnen verhelderend werken. In deze nieuwsflits een situatie waarbij
school een leerling verwijdert omdat er geen wederzijds vertrouwen met moeder
meer is.
Situatie
Een schoolbestuur besluit tot een voorgenomen verwijdering van een leerling omdat
wederzijds vertrouwen ontbreekt door het gedrag van de moeder.
Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.
Toelichting
De moeder heeft een groot aandeel in de verstoorde relatie tussen haar en de school. Zo
liet de moeder zich onder meer op negatieve wijze uit over de school op sociale media,
conformeerde zij zich niet aan een aan haar zoon opgelegde time-out en liet zij zich in
een brief in grensoverschrijdende bewoordingen uit over een leerkracht.
Het gedrag van de moeder is op zich voldoende aanleiding om de leerling van school te
verwijderen. Maar de school heeft de moeder niet op enig moment gewaarschuwd dat
haar gedrag zou kunnen leiden tot verwijdering van haar zoon van school. Dit had, gelet
op het beleid van de school, wél gemoeten. Ook heeft het schoolbestuur niet overwogen
of andere maatregelen tot regulering van het gedrag van de moeder hadden kunnen
leiden.
Conclusie
Geschil over voorgenomen verwijdering leerling vanwege gedrag van ouder. Het verzoek
is gegrond. Pas als de ouder conform het eigen schoolbeleid is gewaarschuwd en er ook
geen redelijke alternatieven meer zijn, mag school een leerling hierom verwijderen.

Lezenderwijs, schakelklas en taalklas
Lezenderwijs is het schooljaar gestart met leerlingen die voor de zomervakantie al
een aantal keer begeleiding hebben gehad. Aanmeldingen voor de locaties waar
een blok 2 gaat draaien kunnen tot 25 september worden doorgestuurd naar het
Loket. Het voorgezet lezen zit voor het gehele jaar vol, er kan alleen nog geplaatst
worden als er leerlingen tussendoor afvallen. De coördinatie van Lezenderwijs is
overgenomen door Irena de Visser-Radojewski, zij geeft begeleidingen in Wilnis en
Breukelen. Op de locatie Maarssen zal Kirsten van Rooijen gaan begeleiden. Leon
Walraven werkt op de locaties Woerden en Montfoort. Corrie Eelkema begeleidt
op de locatie Abcoude en zal de voorgezet lezen begeleidingen voor haar
rekening nemen.
Voor de schakelklas Woerden kan gedurende het gehele schooljaar aangemeld
worden. Leerlingen kunnen op verschillende momenten in- en uitstromen.
Vorderingen worden gevolgd middels afname van de PRECELF, aan het begin en
het eind van het schooljaar. Hiermee komt de TAK-toets te vervallen. Daarnaast zal
er twee keer een observatieschaal TAAL worden afgenomen, deze is opgenomen
in het aanmeldformulier en dient ingevuld te worden bij aanmelding. De gegevens
uit de observatieschaal dienen als nulmeting. De schakelklas is momenteel vol,
mede doordat een aantal leerlingen verlenging van de plaatsing heeft gekregen
a.g.v. de COVID schoolsluiting. Na de herfstvakantie zullen er weer leerlingen
uitstromen en is er weer ruimte voor nieuwe leerlingen.

De Taalklas De Ronde Venen is weer van start gegaan met leerlingen die
doorstromen en een aantal nieuwe leerlingen. De taalklas is momenteel niet vol, er
kunnen nog leerlingen instromen.
Voor alle aanmeldingen graag het aanmeldingsformulier van de website
downloaden, dan gebruik je altijd de laatste versie.

Data IB netwerken
De eerste IB netwerken van dit schooljaar zullen via Teams verlopen. De agenda’s
hiervoor zullen de IB-ers nog ontvangen. In afwachting van de ontwikkelingen
omtrent corona is besloten om het thema-netwerk ‘Opbrengst gericht werken met
jonge kinderen’ te verplaatsen naar april. De data en locaties volgen nog. In plaats
van het thema-netwerk zijn er nieuwe data ingepland voor de netwerken van
januari.
De data* voor de IB netwerken op een rijtje:
Netwerk

Datum

Tijd

G

13.10.2020

09.00-11.00 uur

F

29.10.2020

E

Netwerk

Datum

Tijd

A

12.01.2021

09.00-11.30 uur

13.00-15.00 uur

C

12.01.2021

13.00-15.30 uur

27.10.2020

09.00-11.00 uur

E

12.01.2021

09.00-11.30 uur

C

27.10.2020

09.00-11.00 uur

G

19.01.2021

09.00-11.30 uur

A

27.10.2020

13.00-15.00 uur

F

19.01.2021

13.00-15.30 uur

B

14.10.2020

13.00-15.00 uur

B

20.01.2021

09.00-11.30 uur

D

29.10.2020

09.00-11.00 uur

D

02.02.2021

09.00-11.30 uur

*De data voor de IB netwerken zijn ook te vinden op onze website onder het kopje
kalender.

