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Personeel 
Tijdelijke vervanging Linda de Vries 
Linda de Vries, directeur van het samenwerkingsverband, is 
tijdelijk uit de running. In de afgelopen weken is gezocht 
naar een oplossing voor de komende periode.  
 
Deze is gevonden in de personen van Javenda Oppewal en 
Manon Plenter. Manon is als locatieleider ad-interim voor 
de komende periode het aanspreekpunt voor het OPDC. 
Javenda is aangesteld als directeur ad-interim van het 
samenwerkingsverband.  
 
 
Javenda Oppewal 
Mijn eerste werkdag zit erop. Ik ben gastvrij onthaald en 
dat geeft al een prettig gevoel. Ze zeggen niet voor niets: 
"zeg het met bloemen..” Hartelijk dank daarvoor.  
 
Ik kom tot aan de zomer Linda vervangen en zal me even 
voorstellen. Ik ben moeder van 3 leuke kinderen en van 2 
nog leukere kleinkinderen en woon in Groningen.  
De laatste 16 jaar ben ik als interim-manager vooral in het 
onderwijs en zorg actief geweest, in heel verschillende 
rollen, van onderzoeker tot bestuurder, en op erg 
verschillende klussen; van financiële problemen oplossen, 
reorganiseren of samenwerkingen weer vlot krijgen.  
 
Zo breed als mijn werkervaring is, zo breed zijn ook mijn 
hobby’s. Ik verveel me dus zeker niet. Ik hou van uitgebreid 
koken (voor anderen), lezen en motorrijden en van een 
Netflixje af en toe ben ik ook niet vies.  
Ik heb veel zin om voor het samenwerkingsverband aan het 
werk te gaan en hoop snel met jullie kennis te maken.  
Tot binnenkort. 

 

 

 

Via deze weg willen we jullie allemaal een gelukkig en gezond 2022 wensen.  
Wat staan we er weer anders voor dan bij de start van het schooljaar en wat kijken 
we uit naar rustiger tijden. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de 
ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.  
Er wordt hard gewerkt aan een nieuw ondersteuningsplan en ook aan een verbeterde 
versie van het model SOP.  
Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden het OPDC weer op te starten en maken we 
plannen voor de toekomst van het OPDC.  
Ook informeren we jullie over de ziekte en vervanging van de directeur van het 
samenwerkingsverband. Belangrijke onderwerpen waar we jullie graag over 
bijpraten.  

Hartelijke groet, 
Team Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland  

 
 

 

 

 
Manon Plenter 
Openhartig, ambitieus, enthousiast en vrolijk, dat ben ik! 
Ik ben Manon Plenter, een openhartige, sportieve vrouw 
die vrijwel altijd vrolijk is. Ik ben gek op mijn gezin en 
geniet van het leven. Je kunt me vaak vinden in de keuken. 
Ik hou enorm van gezelligheid en mag mijn geluk graag 
delen. 

Een paar ‘weetjes’ op een rij: 
Leeftijd: 40 jaar 
Woonplaats: Beetsterzwaag 
Kinderen: Ja 2, een jongen en een meisje 
Partner: Ja 
Huisdieren: Kippen (voor de kenners; Zijdehoenders) 
Hobby’s: Ja. Hardlopen / lezen / koken / uitslapen / een 
goede film 

Vanaf 1 januari mag ik de functie van schoolleider OPDC 
ad-interim gaan vervullen. Ik werk al jaren in het onderwijs 
en er was niet veel voor nodig om erachter te komen dat 
mijn hart ligt bij die leerling die zich niet begrepen voelt en 
wel wat extra ondersteuning kan gebruiken om zich 
positief te ontwikkelen. De kans om, samen met het team, 
opnieuw vorm te geven aan het OPDC-traject zie ik als een 
prachtige uitdaging. 
Heel graag tot snel.  
Manon Plenter 
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Traject Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband  
Zuidoost-Friesland VO 2022-2028 
Zoals voor de zomer al aangegeven, zijn we gestart met het 
traject naar een nieuw ondersteuningsplan. De deadline 
voor het nieuwe ondersteuningsplan is mei 2022. Voor de 
zomer hebben we een plan van aanpak geschreven waarin 
we hebben beschreven welke stappen we willen 
ondernemen om te komen tot een nieuw 
ondersteuningsplan.   

In augustus zijn we op basis hiervan gestart met het 
evalueren van het oude ondersteuningsplan en in de 
maand oktober hebben we via experttafels de uitdagingen 
voor de komende planperiode opgehaald. 
Het was mooi om met mensen van verschillende scholen  
en met verschillende functies het gesprek aan te gaan en 
uit te diepen waar onze uitdagingen de komende periode 
liggen.  
In de afgelopen maanden hebben we op basis van de 
evaluatie en de opbrengsten van de experttafels de doelen 
voor de komende planperiode beschreven en uitgewerkt in 
een eerste concept van het ondersteuningsplan 2022-2026. 
In de komende periode zal dit concept besproken worden 
in het scholenoverleg, de OPR en het bestuurlijk overleg om 
uiteindelijk te komen tot een definitieve versie.   
Vervolgens zullen we OOGO voeren met de gemeenten 
zodat we in mei het nieuwe ondersteuningsplan vast 
kunnen stellen. 
 

Evalueren en opstellen SOP 2022-2026 
Na 4 jaar is het weer het moment voor alle scholen om  
hun schoolondersteuningsprofiel te evalueren en opnieuw 
op te stellen.  
Op 12 oktober zijn we dit proces gestart met een 
bijeenkomst voor ondersteuningscoördinatoren. In deze 
bijeenkomst is gekeken naar het huidige model en hebben 
we over de grenzen van het samenwerkingsverband 
gekeken naar andere modellen.  

We zijn tot de conclusie gekomen dat we zijn blij met het 
huidige model. Maar we zien ook mogelijkheden om het te 
verbeteren; het is nog onvoldoende leesbaar, eenduidig en 
vergelijkbaar voor ouders. Daarnaast is het ook een erg 
uitgebreid document.  
Op basis van deze conclusie is de volgende opdracht 
geformuleerd: Maak een format SOP dat voor ouders een 
goed leesbaar, eenduidig en te vergelijken document is, dat 
daarnaast ook binnen de schoolorganisatie gebruikt kan 
worden. Kortom, het huidige document moet worden 
gecomprimeerd.  
 
Op 11 januari is een kleine commissie gestart met deze 
opdracht.  
 

 

 

 

 
 
 

 
Deze commissie bestaat uit: Eugènie Kortenhorst (ECS 
Singelland), Paulien Kuipers (CSG Liudger),  
Marrit van der Werf (Bornego College), Marianne de 
Vries en Zwanet Oosterhof (beleidsmedewerkers SWV). 

De doelstelling is om nog voor de voorjaarsvakantie met 
een format te komen, zodat alle scholen voldoende tijd 
hebben om het SOP in te vullen en het formele traject 
voor de zomervakantie af te kunnen ronden. 

 

OPDC 
Begin november is besloten het OPDC tijdelijk te sluiten 
in verband met personeelstekorten. Door de personele 
bezetting is het op dit moment niet mogelijk op een 
goede manier les te geven en te werken aan de 
individuele doelen van de leerlingen op het OPDC.  
Voor alle leerlingen die ten tijde van de sluiting op het 
OPDC aanwezig waren is een passende oplossing 
gevonden.  
Manon Plenter zal onderzoeken of er een doorstart kan 
worden gemaakt voor nu tot aan de zomervakantie.  
Daarnaast wordt er op bestuursniveau nagedacht over de 
toekomst van het OPDC.  

 

Dienstverlening Consultatieteam tijdens Corona 
Gelukkig zijn de scholen weer open.  
Dit betekent dat onze consulenten hun werkzaamheden 
binnen de scholen kunnen blijven voortzetten.  
Met inachtneming van de Corona-maatregelen kunnen 
de observaties, deelname aan ondersteuningsteams, de 
multidisciplinaire overleggen en overige consultatie 
gewoon hun doorgang hebben.  
De consulenten houden daarbij uiteraard rekening met 
de afspraken zoals die op de verschillende scholen 
gelden. 

 

Terugblikken 
Handelingsgerichte leerlingbespreking 
In verband met de Coronamaatregelen is ervoor gekozen 
de training ditmaal online via Teams te verzorgen.  
Voor alles moet een eerste keer zijn, maar gelukkig heeft 
het zich goed bewezen. 
  
Ook deze keer werd de workshop aangeboden door de 
consulenten Dries Woudstra en Elles Nicolai.  
De verschillende deelnemers konden o.a. tijdens 
breakout-sessies met elkaar in gesprek en op inhoud het 
onderwerp verder uitdiepen.  
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De reacties op de workshop waren positief: "duidelijk en 
informatief", "ontspannen workshopleiders", "zet aan tot 
verdere acties".  
De workshop was dan ook een eerste aanzet tot de 
volgende stap.  
Het vervolg is nu aan de deelnemende scholen, waar 
gewenst kan de vaste consulent de school hierbij 
ondersteunen.  
In maart wordt dezelfde workshop Handelingsgerichte 
leerlingbespreking nog een keer gegeven. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Professionaliseringsaanbod 2021-2022 
Voor de zomervakantie is vanuit het secretariaat van het samenwerkingsverband de folder met hierin het aanbod voor 
professionalisering verstuurd naar alle scholen die onder ons samenwerkingsverband Zuidoost Friesland vallen.  
Het aanbod wat in deze folder is omschreven, is gebaseerd op de uitwerking van de professionaliseringsdoelen vanuit het 
ondersteuningsplan 2018-2022. 
Het professionaliseringsaanbod richt zich, volgens afspraken vanuit het ondersteuningsplan, op de 
ondersteuningsbehoeften van de docenten.  
Dit aanbod staat uiteraard ook open voor andere professionals binnen de school.  
Het professionaliseringsaanbod richt zich op het vergroten van het handelingsrepertoire door middels van 
expertiseoverdracht, uitwisseling en/of inspiratie.  
 
Tot halverwege maart zijn er de volgende bijeenkomsten ingepland. Een aantal is al volgeboekt.  
Mocht er ruimte ontstaan, dan zal vooraf opnieuw een algemene mailing gedaan worden. 

AANBOD DATA INSCHRIJVING 

Scholing Omgaan met 
groepsdynamiek “Con Flikt het 
weer" 

Donderdag 20 januari 2022 Inschrijving niet meer mogelijk 

Bijeenkomst over Regels en 
Routines 

Donderdag 17 februari 2022 

Tijd 15.00 – 17.00 uur 

Inschrijving nog mogelijk. 
Maximaal 15 deelnemers. 
Doelgroep: Docenten, 
ondersteuningscoördinatoren, 
orthopedagogen. 
 

Workshop Handelingsgerichte 
leerlingbespreking 

Donderdag 17 maart 2022   

Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur 

Inschrijving nog mogelijk. 
Maximaal 15 deelnemers. 
Doelgroep: Teamleiders, 
ondersteuningscoördinatoren, 
leerlingbegeleiders 

Elke nieuwsbrief zal nogmaals informatie gegeven worden over het aanbod tijdens elk kwartaal.  
Opgave en interesse kan via info@swvzofriesland.nl  
Vervolgens zal vanuit het secretariaat verder geïnformeerd worden.  
 

 

 

 

 

 

 

Traumasensitief Lesgeven 
Al een aantal keren moest deze training verplaatst worden, 
maar eindelijk was het zover! Door de collega's vanuit het 
ISK werd men meegenomen binnen het onderwerp 
trauma. 
Tijdens de workshop is veel (recente) informatie en 
beeldmateriaal gedeeld en zijn er diverse praktische 
kennis, handvatten en tools aangereikt ter ondersteuning 
van deze leerlingen. Het was een zeer informatieve en 
waardevolle bijeenkomst voor de diverse deelnemers. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


