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Coördinatie Passenderwijs 2021-2022
Per 1 oktober zal Iris Ostendorf als 3e coördinator ons team komen versterken.
Zij zal in eerste instantie de taken van Anne-Marie overnemen en aanspreekpunt
zijn voor de regio Woerden, Montfoort en Oudewater. Met Anne-Marie gaat het
goed, zij werkt thuis hard aan haar herstel.
Vanaf 1 oktober is Iris bereikbaar op i.ostendorf@passenderwijs.nl , de eerste weken
zullen in het teken staan van inwerken in onze organisatie. Iris was aanwezig bij
onze jaarlijkse startdag in augustus en heeft veel zin om bij ons te beginnen!

Eigen ondersteuningsbudget
De berekening van het door de school aan te vragen eigen ondersteuningsbudget
is vereenvoudigd. We stellen per ‘uitvoerende’ een bedrag per uur vast en
bepalen een maximale richtlijn. De school geeft bij het plan van aanpak aan
hoeveel uur door de ‘uitvoerende’ wordt ingezet. Het opgegeven aantal uur x het
uurtarief is dan het toegekende budget.
In bijlage A staat één en ander nader toegelicht (ook de voorwaarden voor het
aanvragen van een eigen ondersteuningsbudget).

Instemming OPP
Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP.
Instemming is niet vereist ten aanzien van de overige delen van het OPP (incl. het
uitstroomperspectief). De school voert wel een Op Overeenstemming Gericht
Overleg (OOGO) met de ouders over het OPP als geheel. Ook als blijkt dat beide
partijen van mening verschillen, kan het OPP als geheel wel worden vastgesteld.
Let op: informatie uit het handelingsdeel waarvoor ouders geen instemming
hebben gegeven, wordt door Passenderwijs niet gebruikt voor het opstellen van
adviezen voor de aanvraag van (extra) ondersteuning.
Binnenkort zal een update van de handreiking OPP op de website worden
geplaatst.

Themamiddag ‘Volg jij het (kind) nog?’
De themamiddag ‘Volg jij het (kind) nog?’ door Ine van de Sluis zal op
onderstaande data/locaties plaatsvinden. De themamiddag is bestemd voor
intern begeleiders met een onderbouwleerkracht en vinden fysiek plaats en niet
online. Op alle locaties zullen de dan geldende corona maatregelen in acht
worden genomen.
Wanneer je bent aangemeld voor 29 september willen wij je vragen rekening te
houden met mogelijk extra reistijd. De A12 zal dan tussen knooppunt Oudenrijn en
Reeuwijk afgesloten zijn i.v.m. groot onderhoud.

Maandag 20 september 2021
Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden
15.00 – 18.00 Netwerken A (buiten Woerden) en B
Woensdag 22 september 2021
Cultureel centrum ’t Web, Spinnerie 15, 3632 ET Loenen a/d Vecht
15.00 – 18.00 Netwerken D&E
Dinsdag 28 september 2021
De Boei, Kerklaan 32 3645 EV Vinkeveen
15.00 – 18.00 Netwerken F&G
Woensdag 29 september 2021
Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden
15.00 – 18.00 Netwerken A (Woerden) en C

Vooruitwerklab HB
In januari 2022 start een Vooruitwerklab in Woerden en in april 2022 in De Ronde
Venen. Het Vooruitwerklab is bedoeld voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften als gevolg van kenmerken van begaafdheid en daarbij
behorende creatieve, analytische en praktische manieren van denken.
Informatie voor aanmelding volgt in de volgende nieuwsflits voor de herfstvakantie.

Scholing HB
In januari 2022 is het weer mogelijk om te professionaliseren op het gebied van
(hoog) begaafdheid. Passenderwijs biedt opnieuw in samenwerking met Radboud
CSW (Centrum Sociale Wetenschappen) 2 modules aan van de RITHA opleiding
(Radboud International Training on High Ability).
De scholing is bestemd voor onderwijzend personeel en/of onderwijs
ondersteunend personeel met een onderwijsbevoegdheid, werkend in de
zorgstructuur (bv. orthopedagoog, psycholoog, intern begeleider) verbonden aan
de scholen binnen het samenwerkingsverband.
Wat houdt de scholing in?
Blok 1 Fundamenten van hoogbegaafdheid, januari t/m juni 2022
(Totale studiebelasting 130 uren)
Dit blok start met een online oriëntatie, daarna 3 fysieke seminardagen (1x per
week), vervolgens online de module Lesgeven en Begeleiden. Per 2 weken wordt
een onderdeel behandeld, zoals: onderpresteren en kwetsbare groepen,
motivatie, verrijken en versnellen, differentiatie, beleid dat invloed heeft op de
lespraktijk. In deze periode kun je zelf je studiemoment bepalen (asynchroon).
In je online leeromgeving staat zelfstudiemateriaal, opdrachten, discussiefora, tests.
Je wordt intensief begeleid en ontvangt individuele feedback. Je sluit het blok af
met een tentamen. Wanneer je dit hebt behaald kun je verder met de verrijking.
Blok 2 De verrijkingsmodule, september t/m december 2022
(Totale studiebelasting 56 uren)
Dit blok is geheel online en is gericht op het opzetten en theoretisch onderbouwen
van een verrijkingstraject in de klas, bestaand lesmateriaal te beoordelen en
eventueel aan te passen aan eigen leerdoelen. Je sluit af met een tentamen.

Voor het behalen van de modules ontvang je een certificaat. Daarnaast is blok 1
NIP/NVO geaccrediteerd. De modules worden bekostigd door Passenderwijs.
Na het volgen van deze modules is het mogelijk in te stromen in de RITHA opleiding
Practioner of Specialist rechtstreeks bij Radboud CSW, dit wordt niet bekostigd door
Passenderwijs.
Het tijdspad, indeling scholing en studiebelasting kun je vinden op bijgevoegd
aanmeldingsformulier (bijlage B).
Je ingevulde en ondertekende aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 22
november 2021 op emailadres: secretariaat@passenderwijs.nl.

REMINDER!!

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. In bijlage B nogmaals het invulbare format.
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. De ingevulde SOP’s graag verzenden naar:
secretariaat@passenderwijs.nl.

