Jaarplanning 2018-2019
Toelichting:
Jaarlijks organiseert het samenwerkingsverband bijeenkomsten voor diverse doelgroepen. Deze
bijeenkomsten zijn nauw gerelateerd aan de ontwikkeling van passend onderwijs in onze regio.
Naast informatieve of afstemmingsbijeenkomsten biedt het samenwerkingsverband ook
professionaliseringsbijeenkomsten aan.
Onderstaand vindt u de informatie over de bijeenkomsten, gevolgd door een schematisch overzicht.
Doelgroep: directeuren en intern begeleiders
1. Bijpraatbijeenkomst route en werkwijze samenwerkingsverband
Voor directeuren en intern begeleiders organiseert het swv een “bijpraatbijeenkomst”. Op deze
bijeenkomst, die met name bedoeld is voor mensen die relatief kort in deze functie op een school
binnen het samenwerkingsverband werken lichten we de stappen in de route en de werkwijze van
het samenwerkingsverband toe. U kunt zich via deze link voor deze bijeenkomst aanmelden.
2. Werkbijeenkomst “de toekomst van de intern begeleider”
De rol van de interne begeleider is volop in ontwikkeling.
Op een werkbijeenkomst op 1 oktober aanstaande buigen we ons samen met Luc Greven en Vera
Jansen over dit onderwerp.
Luc Greven was o.a. directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek en is de schrijver van het
boek “de toekomst van de intern begeleider”.
Vera Jansen is o.a. projectleider van het traject Integraal arrangeren in ons samenwerkingsverband.
Zowel intern begeleiders als hun directeuren zijn hierbij nadrukkelijk uitgenodigd.
De opbrengst van deze bijeenkomst wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe
ondersteuningsplan en zal later leiden tot een specifiek professionaliseringstraject voor intern
begeleiders. Het samenwerkingsverband bereidt deze voor, waar mogelijk in samenwerking met de
academies van de diverse schoolbesturen. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via deze
link
Doelgroep: intern begeleiders, onderwijsondersteuners en schoolcontactpersonen van het JGT
3. Integraal arrangeren in de Duin- en Bollenstreek
Voor elke leerling met een extra behoefte één arrangement voor onderwijs, zorg, jeugdhulp en
vervoer. Een arrangement dat samen met ouders en de juiste professionals rondom één tafel wordt
samengesteld. Dat is de ambitie voor Integraal Arrangeren.
Binnen ons samenwerkingsverband zijn al stappen gezet om te komen tot deze ambitie. Dit project
wordt geleid door de denktank Integraal Arrangeren. In deze denktank zijn het onderwijs
(samenwerkingsverband en IB-ers), de Jeugd- en Gezinsteams en de gemeenten vertegenwoordigd.
Vera Jansen is projectleider en begeleidt de denktank. Tijdens de bijeenkomst op 13 december van
dit jaar, worden de uitkomsten van het traject Integraal Arrangeren gedeeld met de professionals op
de werkvloer.

Doelgroep: intern begeleiders
4. Bijeenkomsten voor intern begeleiders
Naast bijeenkomsten samen met de onderwijsondersteuners en JGT zijn er voor het komende
schooljaar twee bijeenkomsten specifiek voor interne begeleiders gepland. De eerste bijeenkomst
betreft het nieuwe groeidocument. Ook wordt er komend jaar aandacht besteed aan de aangepaste
meldcode.
De bijeenkomst over het groeidocument staat gepland op de volgende twee data: 25 en 27
september 2018. De andere data staan gepland voor 19 en 21 maart.
5. Samenwerking tussen intern begeleiders en onderwijsondersteuners
Om de samenwerking tussen intern begeleiders en onderwijsondersteuners te versterken
organiseert het samenwerkingsverband twee specifieke bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn
gepland na afronding en vaststelling van het nieuwe ondersteuningsplan. Data: 18 en 20 juni 2019.
Doelgroep: onderwijsondersteuners AED en Aloysiusstichting
6. Bijeenkomsten voor onderwijsondersteuners
Naast bijeenkomsten samen met intern begeleiders zijn er in het komende schooljaar twee
bijeenkomsten specifiek voor onderwijsondersteuners. Data: 30 oktober 2018 en 12 maart 2019.
Overgang PO VO
7. Overgang PO VO
Om de overgang van PO naar VO zo goed mogelijk te laten verlopen worden jaarlijks een aantal
activiteiten gepland.
Deelnemers zijn met name de leerkrachten van groep 8, maar ook directeuren en intern begeleiders
zijn welkom.
In het komende schooljaar worden twee informatiemiddagen PO VO georganiseerd (19 en 26
september aanstaande ) en een aantal werkbezoeken (op 17 en 31 oktober van dit jaar). Aanmelden
kan via onze website.
Professionalisering
8. Bijeenkomsten EED voor intern begeleiders
In september zullen er in de regio van de drie samenwerkingsverbanden Leiden, Rijnstreek en Duinen Bollenstreek bijeenkomsten voor IB-ers worden georganiseerd om de IB-ers te informeren over de
laatste stand van zaken aangaande de EED zorg. De volgende data zijn gepand: 17 september
aanstaande in Leiden, 20 september in de Rijnstreek en 24 september in de Duin- en Bollenstreek.
Alle bijeenkomsten zijn gelijk van opzet en vinden plaats tussen 13.30 en 15.30 uur. Aanmelden kan
via deze link.
9. Opfrisbijeenkomsten dyslexie voor leerkrachten:

Ook dit jaar biedt het samenwerkingsverband leerkrachten weer de mogelijkheid hun kennis
over dyslexie op te frissen. Er worden weer drie bijeenkomsten georganiseerd. . In de
nieuwsbrief EED zorg die na de vakantie uitkomt, volgt nadere informatie. Data: 8 oktober 2018
leerkrachten groep 1 en 2, 10 oktober leerkrachten groep 3-5, 15 oktober leerkrachten groep 6-8.
Tijd: 19.30-21.30 uur.

10. Training Zien is Snappen NT2
Het samenwerkingsverband organiseert komend schooljaar een tweedaagse training NT2 voor
leerkrachten. De training wordt verzorgd door José Coenen van het HCO. De scholing wordt gegeven
op: woensdag 21 november en woensdag 28 november 2018 tussen 14.00 en 21.00 uur. Meer
informatie hier, opgeven is mogelijk via het aanmeldformulier op de website.
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doelgroep

Dir en IB
Dir en IB

Datum en tijd

12 sept 13.30-16.00
1 oktober 13.3016.30
IB, JGT, OO
13 dec 9.00-11.30
IB
25 sept 9.00-11.00
IB
27 sept 13.30-15.30
IB
19 maart 9.00-11.00
IB
21 maart 13.30-15.30
IB, OO
18 juni 9.00-11.00
IB, OO
20 juni 13.30-15.30
OO
30 okt 9.00-11.30
OO
12 maart 9.00-11.30
Leerkrachten 19, 26 sept
gr 8
Werkbezoeken PO VO
17, 31 okt
EED bijeenkomsten
IB
17, 20, 24 sept
13.30-15.30 uur
Opfrisbijeenkomsten dyslexiezorg leerkrachten 8, 10, 15 oktober
19.30-21.30 uur
Zien is Snappen NT2
leerkrachten 21 en 28 november
14.00-21.00 uur
Studiedag
17 april

Locatie

Anker Katwijk
Anker Katwijk
Anker Katwijk
SWV
SWV
SWV
SWV
SWV
SWV
SWV
SWV

3 SWV HR
SWV
Anker Katwijk
Congrescentrum
Noordwijkerhout

