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nieuwe collega’s ~ conferentie 21 september ~ de schoolgids ~ de vooruitwerklab’s en 
scholing HB ~ wijzigingen in de dienstverlening en schakelklas Woerden 

 
Na een prachtige, warme zomer zijn we weer volop begonnen! Zowel op de 
scholen als bij het samenwerkingsverband. Nadat een aantal collega’s aan gaf 
een andere uitdaging aan te gaan, hebben we gelukkig nieuwe collega’s 
gevonden. Het is heel fijn om weer met een compleet team te kunnen starten! Dit is 
geen vanzelfsprekendheid in deze tijd…  
 
Op 21 september aanstaande is onze 4-jaarlijkse conferentie. We hopen jullie allen 

te ontmoeten!  
 

We wensen iedereen een heel goed schooljaar toe! 
 
 
Team Passenderwijs 
In het team van Passenderwijs zijn een aantal nieuwe gezichten. Zij stellen zich 
hieronder voor. 
 
Christel Rijnten 
Mijn naam is Christel Rijnten en per 1 september 2022 maak ik onderdeel uit van het 
Regioteam van Passenderwijs als Begeleider Passend Onderwijs. Na jaren in het 
Amsterdamse basisonderwijs gewerkt te hebben als leerkracht, gedragsspecialist, 
aandachtsfunctionaris en intern begeleider was ik toe aan een nieuwe uitdaging. 
Ik heb enorm veel zin om hier in Woerden en omstreken aan de slag te gaan, 
kennis te maken met het onderwijs hier en om een bijdrage te leveren aan de 
zoektocht naar welke aanpak het best past bij de onderwijsbehoefte van het kind. 
Het lijkt mij enorm leuk om jullie te leren kennen en samen deze zoektocht aan te 
gaan. Hopelijk tot snel! 

 
Annette van Dam 
Mijn naam is Annette van Dam en ik woon in Zegveld. De afgelopen jaren heb ik 
als gespecialiseerd leerkracht, remedial teacher 
en gedragsspecialist/kindercoach in Boskoop gewerkt. Vanaf dit schooljaar hoop ik 
verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband te ondersteunen vanuit 
het team met begeleiders passend onderwijs. Graag denk ik met de leerkrachten 
en IB-ers mee over wat nodig is om leerlingen tot hun recht te laten komen. 
 
Astrid Spring in ‘t Veld 
Mijn naam is Astrid Spring in ‘t Veld en ik heb op een leuke basisschool in Wilnis met 
plezier vele jaren gewerkt. Ik heb veel les gegeven in groep 3, voor mij de leukste 
groep op een basisschool. Van enkele letters kennen tot vloeiend lezen, wat zijn de 
leerlingen altijd trots op wat ze hebben bereikt! Met veel plezier ben ik bij 
Lezenderwijs gestart. Op dinsdag- en donderdagochtend geef ik 
leesondersteuning in Wilnis op de Koningin Julianaschool en op woensdag en 
vrijdag ben ik te vinden op de Schepershoek in Breukelen. Samen met ouders en 
school helpen we het kind een sprong te maken in zijn of haar leesontwikkeling. 
 
 
 
 



 

Marion Koemans 
Ik ben Marion Koemans, 27 jaar oud. Ik woon in Baarn en werk als leraar 
ondersteuner bij Expertisecentrum De Kleine Prins. Ik begeleid leerlingen op 
verschillende scholen. Vanaf dit schooljaar ga ik twee dagen per week 
leesbegeleiding geven. Ik zal werkzaam zijn op de locatie in Abcoude. Daar kijk ik 
naar uit!  
 
Ying-tin Tang 
Naast deze nieuwe gezichten zijn we blij dat een heel vertrouwd en bekend 
gezicht bij Passenderwijs is komen werken. Ying-tin Tang werkte al 2 dagen bij ons, 
naast haar baan bij SBO De Kristal. Sinds deze zomer werkt zij volledig bij ons.  
 
Expertiseteam Fritz 
Vanuit Expertiseteam Fritz waren Addy Prins en Marianne van Etten jarenlang aan 
ons team verbonden. Zij hebben beiden een nieuwe baan. Elsine de Jonge en 
Madelène Elmes nemen deze taak over. Ook zij zijn al vertrouwde gezichten in 
onze regio en met hun nieuwe taak zullen ze alleen maar meer zichtbaar zijn.  
 
Anne-Marie van Vliet 
Sinds ik in juni 2021 plotseling getroffen werd door een hartstilstand, ben ik 
overladen met kaartjes, lieve berichten en attenties. Het is heel bijzonder om mee 
te maken hoe warm het medeleven is. Heel veel dank daarvoor! De impact op mij, 
en ons gezin, was groot, maar kon zich gelukkig herstellen in het afgelopen jaar. 
Het was een lange weg terug, maar ik ben blij om te melden dat het goed gaat! 
Inmiddels ben ik ook weer volledig (3 dagen) aan het werk. Iris blijft als coördinator 
contactpersoon voor de scholen in de regio Woerden, Oudewater en Montfoort. Ik 
hoop jullie weer te zien op de conferentiedag op 21 september. Tot dan! 
 
 
Conferentie ‘Samenwerken op inclusiever onderwijs’ 
Op 21 september aanstaande staat de 4-jaarlijkse Conferentie dag van 
Passenderwijs gepland. We zijn blij met ruim 200 deelnemers van scholen en 
gemeenten uit de gehele regio. We zullen in plenaire en lokale sessies nadenken 
over hoe we met elkaar het onderwijs nog inclusiever kunnen maken.  
 
We hopen dat je geïnspireerd zult worden om samenwerking met de zorg en 
gemeenten verder vorm te geven en te verstevigen in het belang van de 
leerlingen en hun ouders. Heb je nog vragen? Mail dan naar Petra de Rijk 
(p.derijk@passenderwijs.nl) 
 
 
Informatie voor ouders in o.a. de schoolgids, over het SWV en passend onderwijs 
In 2017 hebben de scholen vanuit Passenderwijs een tekst ontvangen die in de 
schoolgids kan worden geplaatst om ouders te informeren over Passend Onderwijs 
en de werkwijze van het samenwerkingsverband in deze regio. Gezien 
ontwikkelingen omtrent een ouder- en jeugdsteunpunt binnen Passenderwijs, is 
deze tekst aan vernieuwing toe. Deze teksten zijn voor de zomervakantie al 
verstuurd via de leden van de DAG. Ze worden nogmaals toegevoegd aan deze 
nieuwsbrief.  
 
Het is voor elke school verschillend hoe de ondersteuning op de basisschool wordt 
ingericht en daarom zijn wij in deze teksten zo dicht mogelijk bij de tekst van het 
Ondersteuningsplan gebleven. Wij realiseren ons dat scholen wisselend gebruik 
maken van bijvoorbeeld de dienstverlening en het meerpartijenoverleg. Het is aan 
de school te beslissen deze teksten (deels) te gebruiken. In de teksten wordt ook 



 

naar onze website verwezen. 1 Oktober zal onze nieuwe website online gaan en is 
alle informatie op de website up to date. 
 
Wij willen je tevens wijzen op de versie van het Ondersteuningsplan voor ouders. 
Deze is via de huidige (en nieuwe) website te downloaden www.passenderwijs.nl 
 
 
Update bijlagen ondersteuningsplan 
Op de website van Passenderwijs zijn naast het Ondersteuningsplan, ook de recent 
bijgewerkte bijlagen geplaatst. Daarbij willen we met name intern begeleiders 
wijzen op bijlage B, waarin de dienstverlening en verschillende arrangementen 
staan beschreven.  
 
 
Het Vooruitwerklab  
Ook dit schooljaar zal Passenderwijs weer starten met CBO-Vooruitwerklabs. 
Hieronder volgt nogmaals de planning.  

• Stichtse Vecht 
o Locatie in Maarssen (adres volgt) 
o 10 dinsdagochtenden tussen 13-12-2022 en 7-3-2023 van 9.00 – 12.00 

uur  
o Aanmelding via een groeidocument, uiterlijk ingeleverd op 10-10-

2022 
o Bericht van plaatsing in de week van 15-11-2022 

• Woerden 
o Locatie: adres volgt 
o 10 dinsdagochtenden tussen 28-03-2023 en 20-06-2023 van 9.00 – 

12.00 uur  
o Aanmelding via een groeidocument, uiterlijk ingeleverd op 31-01-

2023 
o Bericht van plaatsing in de week van 21-02-2023 

 
In de periode dat de leerling deelneemt aan het Vooruitwerklab is er een 
uitwisselmoment voor leerkracht en/of IB en een ouderavond. Ook zijn er online 
eindgesprekken na de verslaglegging door de begeleiders. Wanneer er nog ruimte 
is, kunnen ook leerlingen uit de overige gemeenten van Passenderwijs deelnemen. 
Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat kinderen worden gebracht en gehaald.  
 
Inschrijving cursus HB 
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van juni 2022 biedt Passenderwijs in 
samenwerking met Radboud CSW in schooljaar 2022-2023 twee cursussen voor 
verdere professionalisering op het gebied van begaafdheid aan: 
Hoogbegaafdheid in Onderwijs en Zorg en Vroegsignalering. De cursussen zijn 
bestemd voor onderwijzend personeel en/of onderwijs ondersteunend personeel 
met een onderwijsbevoegdheid en orthopedagogen. 
 
In de bijlagen van deze nieuwsbrief zijn het cursusaanbod en de 
aanmeldformulieren toegevoegd.  
 
Opgave voor de cursus Hoogbegaafdheid in Onderwijs en Zorg gaat via het 
secretariaat. Graag bijgevoegd aanmeldingsformulier voor 12 oktober a.s. 
ingevuld en ondertekend opsturen naar Lidia Hofman, 
secretariaat@passenderwijs.nl. 
 

http://www.passenderwijs.nl/
mailto:secretariaat@passenderwijs.nl


 

Opgave voor de cursus Vroegsignalering gaat via Karin van der Meer. Graag een 
mail voor 15 december a.s. sturen naar k.vandermeer@passenderwijs.nl met 
vermelding in welke groep je lesgeeft (groep 1/2/3).  
 
Voor beide cursussen geldt dat degene die zich al hebben aangemeld en/of op 
de reservelijst staan, voorrang bij aanmelding krijgen.  
 
 
Lezenderwijs 
Op alle locaties zijn de leesbegeleidingen weer van start gegaan. De locatie in 
Woerden is weer terug op het Passenderwijs kantoor (Houttuinlaan 16, Woerden). 
Voor blok 1 hebben we veel aanmeldingen ontvangen, waardoor in Woerden 
eenmalig een extra blok is opgestart. De meeste leerlingen hebben we een plekje 
kunnen bieden; leerlingen voor wie geen plek was, zijn doorgeschoven naar blok 2.   
 
Bij aanmelding van een leerling is het belangrijk dat ouders de juiste informatie 
krijgen over aanmeldingsprocedure (zie kader), begeleidingsdagen en -tijden. Dit 
voorkomt teleurstellingen en moeilijkheden ten aanzien van het plannen, brengen 
en ophalen. Het is van belang dat ouders weten dat aanmelden niet automatisch 
betekent dat de leerling daadwerkelijk wordt geplaatst. Wij nemen bij plaatsing 
contact op voor een afspraak over het tijdstip. Begeleidingen in Breukelen vinden 
plaats op woensdag en vrijdag; op alle andere locaties op dinsdag(ochtend) en 
donderdag(ochtend). 
 
Aanmeldings- en plaatsingsprocedure Lezenderwijs 

• De school meldt de leerling aan bij het loket (loket@passenderwijs.nl) met het 
aanvraagformulier van Lezenderwijs (www.passenderwijs.nl); 

• Het loket beoordeelt op basis van de aangeleverde informatie of het kind in aanmerking komt. 
Indien er aanvullende informatie nodig is, zal contact worden opgenomen met de Interne 
begeleider van de school. Het loket zal altijd een mail sturen aan de aanvrager als 
ontvangstbericht; 

• Na sluiting van de termijn worden de leerlingen ingedeeld op de beschikbare plaatsen;  
• Bij teveel aanvragen wordt inhoudelijk gekeken naar de mate van urgentie. Bij gelijke 

geschiktheid telt de datum van aanvraag en verdeling over de scholen; 
• Het loket meldt de IB-er dat de leerling geplaatst kan worden voor het volgende blok en 

vraagt via de mail een bevestiging van de plaatsing; 
• Enkele weken voor aanvang van het leesblok zal de betreffende leesbegeleider contact 

opnemen om de praktische zaken (o.a. wanneer de leerling naar de locatie komt) te regelen;  
• Zodra de leerlingen van start gaan volgt het toekenningsformulier; 
• In uitzonderlijke gevallen is een 2e periode leesbegeleiding mogelijk, dit kan alleen 

plaatsvinden als er plaats beschikbaar is (leerlingen die voor de eerste keer aangemeld zijn 
gaan voor).  

 
Met ingang van dit schooljaar is de begeleidingstijd verlengd van 8 naar 11 weken 
(om aan te sluiten bij de begeleidingseisen voor eventuele aanvraag voor 
dyslexieonderzoek en -behandeling). We hebben daardoor drie 
begeleidingsblokken i.p.v. vier. We willen voor iedereen voldoende mogelijkheden 
bieden om de leesbegeleiding aan te vragen en hebben nu op alle locaties ieder 
blok beschikbaarheid hiervoor.  
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Trainenderwijs  
Komend schooljaar wordt de groepstraining ‘Ken je kracht’ voor kinderen van 
groep 6,7 en 8 aangeboden. Deze wordt drie keer per schooljaar in elke regio 
aangeboden. Naast de groepstrainingen worden er ook weer korte individuele 
coachingstrajecten Ken je kracht (vijf sessies per traject) aangeboden. Deze 
worden op school gegeven. Zie bijlage B van het Ondersteuningsplan op de 
website van Passenderwijs, voor een uitgebreide beschrijving. Voor vragen of 
overleg kun jullie altijd contact opnemen met Leon Walraven, 
l.walraven@passenderwijs.nl 
 
In het komend jaar worden de trainingen gegeven door Leon Walraven, Kirsten 
van Rooijen, Ying-tin Tang en Christel Rijnten. In de gemeente Stichtse Vecht zal er 
ook weer een samenwerking zijn met trainer van jeugdloket Nena van Toorn.  
 
 
Schakelklas Woerden 
In Woerden wijzigt de rol van het samenwerkingsverband binnen de Schakelklas. 
Met ingang van dit schooljaar zal Irena de Visser niet langer betrokken zijn bij de 
aanmeldingen en als aanspreekpunt bij vragen. Voor aanmelding kan het huidige 
aanmeldformulier gebruikt worden (beschikbaar via www.passenderwijs.nl) en 
gestuurd worden naar de leerkracht van de Schakelklas, Riekje de Visser 
r.devisser@stichtingklasse.nl . Deze rechtstreekse aanmelding voorkomt een extra 
schakel en vermindert daarmee het aantal handelingen voor de school. Ook is 
hiermee de aanmeldroute gelijk aan die van de overige taalvoorzieningen binnen 
onze regio. Vragen kunnen ook rechtstreeks aan Riekje worden gesteld. 
Passenderwijs zal alleen nog betrokken worden bij ingewikkelde problematiek, op 
aanvraag van de leerkracht van de schakelklas.  
 
 
Lerenderwijs 
Met ingang van dit schooljaar wijzigt de opzet van Lerenderwijs. Wanneer de 
school vragen heeft binnen de basisondersteuning, kan er een consultatie 
aangeboden worden vanuit Lerenderwijs. Deze vragen zijn niet langer aan een 
leerling gekoppeld, waardoor er geen informatieoverdracht in een 
aanmeldingsformulier hoeft te zijn, evenals toestemming van ouders. Het doel is dat 
de school na de consultatie in staat is de benodigde vaardigheden zelf uit te 
voeren. 
 
De school kan deze consultatievraag stellen door telefonisch contact op te nemen 
met één van de coördinatoren. De vraag wordt vervolgens bij één van de 
collega’s van het Regioteam uitgezet. Het contact is sparrend van aard en de 
inzet kan 2 of 4 uur zijn. Er volgt geen verslaglegging van dit contact en  er worden 
voor deze vorm van dienstverlening geen kosten in rekening gebracht.  
 
 
Schrijf alvast in uw agenda…. 
• 21 september 2022    Conferentie ‘Samenwerken op

       inclusiever onderwijs’ 
• 21 februari 2023, 14, 15 en 22 maart 2023  Informatiemiddagen door Fritz

       (meer informatie volgt) 
Bijlagen 

- Stuk tekst voor in de schoolgids 
- Cursusaanbod HB 
- Inschrijfformulier cursus HB 

 

mailto:l.walraven@passenderwijs.nl
http://www.passenderwijs.nl/
mailto:r.devisser@stichtingklasse.nl

