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Personeel 
 
Berdien van Zwol (docent OPDC) heeft per 1 oktober 
ons team verlaten. Raoul Matulessij is haar vervanger. 
Hij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag als 
docent/mentor op het OPDC.  
Hij wordt net als Berdien ingeleend vanuit Portalis. 

 

Jaarplan 2019-2020 
 
Het ondersteuningsplan 2018-2020 gaat over vier 
schooljaren. Het ondersteuningsplan is uitgewerkt in 
een vierjarenplanning en deze planning is weer 
uitgewerkt in een jaarplan 2019-2020. 
In dit jaarplan staan de reguliere jaarlijkse activiteiten 
van het samenwerkingsverband (bijv. Het opstellen 
van de beleidsmonitor, het opstellen van de 
begroting, het uitvoeren van het 
professionaliseringsaanbod en de indicatiestelling 
voor VSO, praktijkonderwijs en LWOO). 
 
Daarnaast zijn er in het jaarplan 2019-2020 
beleidsmatige onderwerpen opgenomen die 
ontwikkeld gaan worden in dit schooljaar. 
Het jaarplan is te vinden op de website van het 
samenwerkingsverband. 
 

Vacature 
 
Op 10 oktober hebben wij als 
samenwerkingsverband een vacature uitgezet. 
De vacature is te vinden op de website.  
Het betreft een vacature voor een 
beleidsmedewerker die zich richt op de AVG en het 
kwaliteitsbeleid. 
Het gaat om een projectaanstelling voor 1 jaar met 
een omvang 0,3-0,8 fte. 
De functie kan eventueel gesplitst worden in:  
een beleidsmedewerker AVG (0,3 fte) en een 
beleidsmedewerker kwaliteitsbeleid (0,5 fte). 

 

AVG 
 
Het mailen van privacygevoelige informatie over 
leerlingen (of andere personen) is niet veilig. 
Vanuit het samenwerkingsverband mailen we dus 
niet meer als het dergelijke gegevens betreft en zijn 
we op dit moment bezig om een andere praktische 
en veilige manier te vinden om dit soort gegevens 
met anderen te delen.  
Dit is ook een aandachtspunt voor diverse scholen: 
we ontvangen met regelmaat mails met daarin 
privacygevoelige informatie over leerlingen. 

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen.  
In september heeft de onderwijsinspectie het samenwerkingsverband en het 
OPDC bezocht in het kader van haar vierjaarlijkse toezicht. Het goede nieuws is 
dat zowel het samenwerkingsverband als het OPDC op alle onderzochte 
indicatoren een voldoende heeft gescoord! 
We vonden het zelf al dat we in ons samenwerkingsverband op de goede weg 
zijn en weten nu ook dat dat zo is in de ogen van de inspectie. De 
onderwijsinspectie schrijft haar bevindingen uiteraard nog op in een 
rapportage. 
Dat geeft rust en ruimte om er dit schooljaar 2019-2020 weer wat moois van te 
maken. 
 
Linda de Vries, directeur 
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Re-Fit Groepsaanbod  
In de vorige nieuwsbrief stond informatie over het voornemen om binnen het samenwerkingsverband, bij 
voldoende belangstelling, een groepsgewijze Re-Fittraining te organiseren. 
Op 3 oktober jl. is hiervoor een informatiebijeenkomst geweest waar e.e.a. is toegelicht.  
Na opgave zal in de week van 12 december door het Steunpunt Onderwijs Noord (de uitvoerder van de training) 
een individuele intake worden verzorgd op de school waar de leerling zit. 
De Re-Fit groepstrainingen gaan plaatsvinden op 7 donderdagochtenden van 9.30-12.30 uur op De Hoeve-
Lyndensteyn in Beetsterzwaag in de periode december 2019 – april 2020.  
Tussen de groepsactiviteiten door zijn er ook individuele trainingsbijeenkomsten op de school van de leerling 
ingepland tussen de Re-Fittrainer en de leerling.  
Er zijn voor scholen en ouders geen kosten verbonden aan deelname aan het traject. Ouders dienen wel te 
zorgen voor het vervoer van en naar Beetsterzwaag.  
 
Leerlingen kunnen door de scholen tot 5 november a.s. worden opgegeven bij Jan de Vos.  
Dit kan door telefonisch contact op te nemen met ons kantoor op telefoonnummer: 0512 799820  
 
Professionaliseringsaanbod 2019-2020 
Voor de zomervakantie is vanuit het secretariaat van het samenwerkingsverband de folder met hierin het 
professionaliseringsaanbod verstuurd naar alle scholen. Het professionaliseringsaanbod staat ook op de website 
van het samenwerkingsverband. 

We krijgen van scholen steeds vaker het verzoek om een scholing op locatie te verzorgen. 
Dat doen wij uiteraard graag, mits het past binnen onze agenda’s. Wanneer u gebruik wilt maken van scholing op 
locatie gaan wij graag met elkaar in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.  
In onderstaand overzicht staat het aanbod voor de rest van het schooljaar 2019-2020: 

AANBOD  DATA  INSCHRIJVING  
Training Autisme Belevingscircuit  20 november 2019 van 13.00 – 16.30 uur  

  
Als er meer dan 12 aanmeldingen zijn dat 
wordt er een tweede bijeenkomst 
georganiseerd op 15 april 2020  

Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.  
  
Doelgroep: docenten, mentoren, leerlingbegeleiders en andere 
professionals in de school.  
  
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!   

Scholing: Leren omgaan met groepsdynamiek 
in de klas Groepsdynamiek: ‘Con flikt het 
weer’  

7 november 2019  Maximaal 18 deelnemers.  
  
Doelgroep: docenten, mentoren en leerlingbegeleiders.  
  
Inschrijving niet meer mogelijk omdat de groep vol zit!  
  

Training omgaan met gedragsproblemen in 
de klas: de praktijk  

De training bestaat uit drie bijeenkomsten: 6 
februari, 5 maart en 26 maart (van 14.00 – 
17.00 uur)  

Maximaal 20 deelnemers  
  
Doelgroep: docenten, mentoren en 
ondersteuningscoördinatoren  
  
Opgave mogelijk tot 1 december  

Workshop traumasensitief lesgeven  Donderdag 14 mei 2020 van 13.30 – 17.00 
uur  
  
  

Maximaal 20 deelnemers  
  
Doelgroep: docenten, mentoren, ondersteuningscoördinatoren, 
schoolmaatschappelijk werkers en 
orthopedagogen/psychologen  
  
Opgave mogelijk tot 1 mei 2020  

 
Opgave kan bij het secretariaat van het samenwerkingsverband via info@swvzofriesland.nl  

 

 

 
 
 

 
 


