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NIEUWSITEMS

Het schooljaar 2020-2021 is van start gegaan. Het is fijn dat alle scholen weer open
zijn en leerlingen weer naar school kunnen. Het is uiteraard nog steeds niet ‘gewoon’
en scholen staan dagelijks voor de nodige uitdagingen als gevolg van de Corona
maatregelen.
Dit geldt ook voor het samenwerkingsverband. We proberen onze dienstverlening zo
optimaal mogelijk vorm te geven, rekening houdend met de beperkingen die hiervoor
gelden vanuit de Corona maatregelen.
Net als heel Nederland verlangen we terug naar de oude situatie waarin we iedereen
zonder beperkingen kunnen ontmoeten, zonder beperkingen op scholen kunnen zijn
en onbezorgd ons werk kunnen uitvoeren. Maar de werkelijkheid is anders en daar
dealen we samen mee!
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Corona-update werkwijze consultatieteam en
thuiszittersteam
In de nieuwsbrief van mei 2020 zijn jullie geïnformeerd over
de werkwijze van het samenwerkingsverband rekening
houdend met de Corona-maatregelen. Hierbij geldt dat de
ondersteuning op afstand (online/telefonisch) de voorkeur
heeft. Indien het noodzakelijk/wenselijk is, zullen
medewerkers van het samenwerkingsverband ook op
scholen komen.
De (tijdelijke) aanscherping van de maatregelen in de
persconferentie heeft tot gevolg dat we nog scherper kijken
naar de noodzakelijkheid van de fysieke aanwezigheid van
onze medewerkers op de scholen. Hiervoor is woensdag 30
september jl. een uitgebreide mailing uitgegaan naar de
scholen ter attentie van de locatieleiders, ondersteuningscoördinatoren en leden van het scholenoverleg.
Het kantoor en het OPDC zijn uiteraard gewoon dagelijks
bereikbaar. Bezoek kan uitsluitend op afspraak
plaatsvinden. Binnen het gebouw zijn de benodigde
preventie- en hygiënemaatregelen genomen ten behoeve
van de bescherming van de gezondheid van leerlingen,
medewerkers en bezoekers.
OPDC
In verband met de Corona-maatregelen wordt er op het
OPDC in elk geval tot de kerstvakantie gewerkt met een
vierdaagse schoolweek. Dit betekent dat leerlingen op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar het OPDC
gaan en les krijgen van 8.30-14.45 uur. Op woensdag
werken de leerlingen thuis aan hun schoolwerk. Dit
huiswerk krijgen ze op dinsdag mee en op donderdag wordt
dit op het OPDC met de docenten doorgenomen.

Personeel
Na jarenlang met een vast groep collega’s te hebben
gewerkt, vinden er de komende periode de nodige
personele veranderingen plaats. Allereerst is het fijn om te
melden dat Zwanet Oosterhof weer 100% aan het werk is.
Verder gaat Bonny Weidgraaf met pensioen op 1 oktober
2020. Ook gaat Cynthia Bruinsma het team verlaten voor
een andere prachtige baan en gaat Jan de Vos per 1 januari
2021 met pensioen.
We verwelkomen twee nieuwe collega’s: Yvonne van
Helsdingen als onafhankelijke deskundige en Maaike Visser
als stagiaire. Verder zijn we op zoek naar twee nieuwe
collega’s.
Vertrek Bonny Weidgraaf
Na 42 jaar als orthopedagoog werkzaam te zijn geweest in
het onderwijs ga ik met pensioen. Ik ben in 1978 begonnen
bij de Schooladviesdienst Oost Groningen (later opgegaan
in Cedin) en vervolgens op verschillende plekken maar
altijd in relatie tot onderwijs.
De laatste 22 jaar bij het voortgezet onderwijs en de
laatste 10 jaar deels in Friesland. Na het werken voor de
PCL van het ‘oude’ samenwerkingsverband in Heerenveen
werd ik in 2004 bij de start van het SWV ZO Friesland
betrokken bij de toewijzing van TLV’s voor het VSO, PrO en
LWOO.
Ik voelde mij extra betrokken omdat ik in ons werkgebied
ben geboren en getogen en op het Drachtster Lyceum heb
gezeten. En verschillende voorouders van mij hebben hier
in de 19e eeuw gepionierd in het onderwijs. Fijn om in ons
samenwerkingsverband een bijdrage te hebben kunnen
leveren aan het passend onderwijs en daarmee aan de
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leerlingen op onze scholen.
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Ik heb al die jaren met veel plezier gewerkt in verschillende
settingen, maar kijk nu ook uit naar de ruimte en tijd die
het pensioen gaat bieden!
Bedankt voor de prettige samenwerking! Het ga jullie goed
en ik wens jullie veel succes bij het werk in het onderwijs
voor en met de leerlingen.

Deze geboden ondersteuning wordt omschreven in het
OPP van de leerling.
Het betreft een pilot voor de kalenderjaren 2021 en
2022. Alle scholen zullen voor 1 januari 2021 nog
geïnformeerd worden op welke manier aanspraak
gemaakt kan worden op dit budget.

Voorstellen Yvonne van Helsdingen
Mijn naam is Yvonne van Helsdingen, ik ben 39 jaar en
woon samen met mijn vriend en 2 kinderen in Zwolle.
Vanaf 1 augustus mag ik de TWC versterken als
onafhankelijk gedragsdeskundige. Daarnaast werk ik ook als
psycholoog voor het samenwerkingsverband VO in
Hardenberg.
De afgelopen 16 jaar heb ik voor de Ambelt in Zwolle
gewerkt. Daar heb ik zowel op het gebied van
indicatiestelling als op het gebied van leerlingbegeleiding
en diagnostiek veel ervaring opgedaan. De werkzaamheden
voor de TWC sluiten goed aan bij de verschillende functies
die ik eerder heb bekleed. Inmiddels ben ik goed ingewerkt
door Bonny en zorg ik samen met Frans voor de advisering.
Ik wil iedereen bedanken voor de warme ontvangst en
hoop op een prettige samenwerking.

Regioplan VSV en Jongeren In een Kwetsbare Positie
2021-2024
Er komt een nieuw regionaal programma VSV en
Jongeren In een Kwetsbare Positie.
De hoofdlijnen van het nieuwe plan zijn overeenkomstig
het huidige plan, te weten:

Stagiaire bij het consultatieteam
Mijn naam is Maaike Visser en ben 24 jaar oud en woon in
Lemmer. Vanaf 5 oktober mag ik stagelopen bij het
samenwerkingsverband en daar heb ik onwijs veel zin in. Ik
hou ervan om te zeilen, veel op het water te zijn en
gezelligheid met vrienden en familie. Dit jaar volg ik de
master ‘orthopedagogiek’ aan de universiteit Groningen.
Voor deze studie heb ik de bachelor ‘Toegepaste
Psychologie’ afgerond, waar ik veel geleerd heb over o.a
psychologische ontwikkeling bij jongeren, gespreksvoering
en gedragsbeïnvloeding. Ik hoop tijdens deze stage ervaring
op te doen binnen de diagnostiek en veel kennis op te doen
over het gedrag van jongeren in het onderwijs.
Vacatures
Er zijn bij het samenwerkingsverband twee vacatures:
een onderwijskundig beleidsmedewerker en een consulent
passend onderwijs.
Alle informatie over beide vacatures is te vinden op de
website van het samenwerkingsverband.
Reacties op de vacatures moeten vóór maandag 19 oktober
binnen zijn.
Stimuleringsbudget overplaatsingen leerlingen VSO-VO
Vanaf 1 januari 2021 wordt er binnen de begroting van het
samenwerkingsverband een stimuleringsbudget
overplaatsingen leerlingen VSO-VO ingericht.
Als wordt overgeplaatst vanuit het VSO naar een VO-school
binnen ons samenwerkingsverband, ontvangt de
VO-school eenmalig een budget van 7500 euro vanuit
het samenwerkingsverband.
Dit budget is bedoeld om gedurende de 12 maanden na de
terugplaatsing van de leerling extra intensieve
ondersteuning voor de leerling te bieden binnen de VOschool.

•
•
•

Stay in School (gericht op het voorkomen van
schooluitval)
Take the Next step (met name de
overstapcoaches)
Back to School (terugkeer naar school van
jongeren zonder startkwalificatie)

In december 2020 zal een regionaal programma voor de
periode tot en met 2024 bestuurlijk worden vastgesteld
door de gemeenten, scholen voor VO en VSO en de MBOinstellingen in de regio De Friese Wouden.
Unyk: Onderwijs Zorg op Maat in De Tike
In De Tike heeft Talryk een nieuwe onderwijslocatie
geopend.
Onder de naam 'Unyk' heeft de school vanaf september
2020 haar deuren geopend binnen het
samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO.
Unyk is een initiatief voor ZML-jongeren van 11 t/m 16
jaar. Het is bedoeld voor het onderwijzen aan en
begeleiden van gedragsmoeilijke ZML-jongeren vanuit
het speciaal onderwijs.
Deze jongeren zijn niet of nauwelijks (voor korte of
langere termijn) in staat om zich te kunnen voegen in een
reguliere schoolse setting (speciaal onderwijs) en zullen
anders niet naar school kunnen gaan.
Nu is er ook voor deze groep leerlingen binnen het
samenwerkingsverband een passend aanbod gecreëerd.
Meer informatie over Unyk kunt u vinden op de website
van VSO Talryk.
Innovatieve Projecten op de website
Er wordt binnen het samenwerkingsverband jaarlijks
een innovatiebudget beschikbaar gesteld ter bevordering
van nieuwe initiatieven in het kader van het dekkend
aanbod.
Een schoolbestuur kan of samenwerkende
schoolbesturen aangesloten bij het
Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland kunnen een
beroep doen op dit budget via het aanvragen van een
innovatieve pilot.
De innovatieve projecten zoals die er nu zijn binnen het
samenwerkingsverband, staan vanaf de start van dit
schooljaar ook vermeld op de website en zijn daar voor
iedereen terug te vinden en te lezen.
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Steunpunt Onderwijs Noord: geen uren meer beschikbaar
Het samenwerkingsverband heeft een overeenkomst met
Steunpunt Onderwijs Noord over uren voor individuele
begeleiding van leerlingen met een verstandelijke of fysieke
ondersteuningsvraag.
Ook het aanbod Refit valt hieronder.
De afgelopen jaren waren er minder ondersteuningsvragen
van scholen dan dat er begeleidingsuren beschikbaar
waren.
Met andere woorden: we hielden uren over aan het einde
van het schooljaar.
Dit jaar is dit echter voor het eerst andersom. Dit betekent
dat het er op dit moment geen uren vanuit deze
overeenkomst meer beschikbaar zijn.
Alle inmiddels toegezegde begeleidingstrajecten kunnen
uiteraard gewoon uitgevoerd worden.

De ontstane situatie zal worden besproken in het
eerstvolgende scholenoverleg.
Mochten scholen nieuwe ondersteuningsvragen hebben,
dan zal de school hiervoor zelf een overeenkomst
moeten afsluiten met het Steunpunt Onderwijs Noord.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij Jan de Vos.
Beslisboom 12+: thuisblijven of naar school/werk
De VO-raad heeft op 23 september jl. een mooie
beslisboom gemaakt in de afweging thuisblijven of naar
school/werk.
Deze geeft duidelijk inzicht wanneer wel of niet naar
school/werk kan worden gegaan.
Daarom is deze als extra bijlage toegevoegd aan deze
mailing en uiteraard ook terug te vinden op de website
van de VO-Raad.

Het professionaliseringsaanbod 2020-2021
Binnen het aanbod van het samenwerkingsverband staan tot de kerstvakantie de volgende trainingen/cursussen op de
planning. Informatie over de bijeenkomsten na de kerstvakantie kunt u vinden in het volledige aanbod 2020-2021 dat op de
website van het samenwerkingsverband staat.
AANBOD

DATA

INSCHRIJVING

Traumasensitief lesgeven.

8 oktober 2020

Inschrijving niet meer mogelijk.

Handelingsgerichte leerlingbespreking

Donderdag 29 oktober 2020 en
Donderdag 18 maart 2021
Tijd: 14.00-17.00 uur

Inschrijving voor de bijeenkomst van
29 oktober is niet meer mogelijk.
Inschrijving voor de bijeenkomst van
18 maart is nog mogelijk tot 1
februari.
Doelgroep: teamleiders,
ondersteuningscoördinatoren en
leerlingbegeleiders.

Alle inmiddels toegezegde begeleidingstrajecten kunnen
uiteraard gewoon uitgevoerd worden. De ontstane situatie
zal worden besproken in het eerstvolgende scholenoverleg.
Mochten scholen nieuwe ondersteuningsvragen hebben,
dan zal de school hiervoor zelf een overeenkomst moeten
Autisme met
Belevings
Circuit
Donderdag 12 november 2020 of
afsluiten
het Steunpunt
Onderwijs Noord.
Donderdag
Voor vragen hierover kunt u terecht bij Jan
de Vos. 21 april 2021 (bij voldoende
deelname)
Tijd: 13.00-16.30 uur

Regels en Routines
(Expertisebijeenkomst)

Dinsdag 1 december 2020
Tijd: 15.00-17.00 uur

Inschrijving enkel nog mogelijk voor de
bijeenkomst van 21 april.
Inschrijving mogelijk tot 1 maart 2021.
Doelgroep: docenten, mentoren,
leerlingbegeleiders en andere
professionals in de school.
Inschrijving tot 17 november mogelijk.
Doelgroep: docenten,
ondersteuningscoördinatoren en
orthopedagogen.

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

In verband met de huidige omstandigheden rondom COVID-19 zal continu gekeken moeten worden of en op welke wijze de scholingen
door kunnen gaan.
Communicatie hierover zal altijd plaatsvinden vanuit het secretariaat van het samenwerkingsverband via de mail.
Houd dus vooral uw mailbox in de gaten.

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
Zonnedauw 2
9202 PA Drachten

T : 0512 799820
M : info@swvzofriesland.nl

