Jaarplanning 2019-2020
Jaarlijks organiseert het samenwerkingsverband bijeenkomsten voor diverse doelgroepen. Deze
bijeenkomsten zijn nauw gerelateerd aan de ontwikkeling van passend onderwijs in ons
samenwerkingsverband en de regio.
Naast informatieve of afstemmingsbijeenkomsten biedt het samenwerkingsverband ook
professionaliseringsbijeenkomsten aan.
Onderstaand vindt u de het overzicht van alle bijeenkomsten met daarna een toelichting per
bijeenkomst.
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Datum en tijd
25 sept 13.30-16.00
Verschillende data
1 okt 9.00-11.00
3 okt 13.30-15.30
24 maart 9.00-11.00
26 maart 13.30-15.30
21 jan 9.00-11.00
2, 9 okt

Locatie
Anker Katwijk
CJG’s
Anker Katwijk
Anker Katwijk
Anker Katwijk
Anker Katwijk
SWV
Volgt

Week 44 en 45
16 okt 10.00-12.00

SWV

16 & 17 sept
13.30-15.30 uur
19 sept 09-11.00 uur
7, 14, 28 oktober
19.30-21.30 uur
18 september &
27 november 2019
13.30-16.30 uur
8 april 2020 09.0014.00 uur

3 SWV HR

Anker Katwijk
Anker Katwijk

Volgt

1. Bijpraatbijeenkomst route en werkwijze samenwerkingsverband
Datum: 25 september 2019 13.30-16.00 uur
Locatie: het Anker, Katwijk
Doelgroep: nieuwe directie, ib-ers en jgt
Aanmelden: via onze website
Voor directeuren, intern begeleiders en jgt-ers 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.

2. Integraal arrangeren
Datum: Verschillende bijeenkomsten per gemeente, zie schema hieronder
Locatie: CJG van het betreffende dorp
Doelgroep: IB, JGT, JGZ
Aanmelden: u ontvangt een e-mail met een uitnodiging in de loop van het schooljaar
Afgelopen schooljaar hebben we op 13 december 2018 een bijeenkomst gehad over
integraal arrangeren. Van daaruit zijn er in het voorjaar van 2019 lokale bijeenkomsten per
dorp georganiseerd waarbij vragen en behoeftes zijn geïnventariseerd. In het nieuwe
schooljaar willen we hier een vervolg aan geven.
Integraal Arrangeren – bijeenkomsten per gemeente
dag
datum
tijd
locatie
maandag
16-sep
10.00-11.30
Hillegom
dinsdag
8-okt
15.00-16.30
Sassenheim/Warmond
dinsdag
29-okt
11.30-13.00
Rijnsburg/Valkenburg
donderdag
17-okt
9.00-10.30
Lisse
donderdag
17-okt
12.30-14.00
Katwijk
dinsdag
29-okt
15.00-16.30
Noordwijk
donderdag
31-okt
14.00-15.30
Voorhout
donderdag
14-nov
9.00-11.00
Noordwijkerhout
dinsdag
11-feb
15.00-16.30
Sassenheim/Warmond
dinsdag
18-feb
11.30-13.00
Rijnsburg/Valkenburg
maandag
9-mrt
15.00-16.30
Noordwijk
maandag
9-mrt
9.30-11.00
Voorhout
donderdag
19-mrt
9.00-10.30
Lisse
donderdag
19-mrt
12.30-14.00
Katwijk

3. Werkbijeenkomsten IB, OO, JGT
Datum: 1 & 3 oktober + 24 & 26 maart
Locatie: het Anker, Katwijk
Doelgroep: ib-ers, onderwijsondersteuners, JGT
Aanmelden: via onze website
Na opstelling van alle schoolondersteuningsprofielen (SOP) gaan wij in gesprek over de
grenzen van ondersteuning passend onderwijs. (1&3 oktober)
De inhoud van de bijeenkomst van 24 en 26 maart wordt t.z.t bekend gemaakt.
4. Onderwijsondersteuners bijeenkomst
Datum: 21 januari 2020 9.00-11.00 uur
Locatie: SWV, Bonnikeplein 24-26, Noordwijk
Doelgroep: Onderwijsondersteuners
Aanmelden: via onze website
Ieder jaar organiseert het samenwerkingsverband een bijeenkomst voor
onderwijsondersteuners. De opzet en inhoud wordt vormgegeven n.a.v. de ervaringen van
de inzet van onderwijsondersteuners in de scholen en de ontwikkeling van het
samenwerkingsverband.

5. Overgang PO VO
Datum: 2, 9 okt, week 44 en week 45
Locatie: volgt nog
Doelgroep: Leerkrachten groep 8 + directeuren en ib-ers
Aanmelden: via onze website
Om de overgang van PO naar VO zo goed mogelijk te laten verlopen worden jaarlijks een
aantal activiteiten gepland.
- Informatiemiddagen POVO ((nieuwe) leerkrachten groep 8, directie en IB)
Op 2 en 9 oktober 2019 ’s middags zijn informatiebijeenkomsten gepland voor (nieuwe)
leerkrachten van groep 7/8, maar ook directeuren en intern begeleiders zijn welkom.
Op de bijeenkomst wordt toelichting gegeven op de PO-VO procedure in de regio Duin- en
Bollenstreek en wordt het gebruik van het OnderwijsKundig Rapport (OKR) uitgelegd.
- Werkbezoeken van VO collega’s aan PO scholen in week 44 en 45
Vorig schooljaar hebben een aantal basisscholen in de Duin- en Bollenstreek hun deuren
open gesteld om collega’s uit het VO kennis te laten maken met de werkwijze binnen het PO.
Ook in schooljaar 2019-2020 willen wij collega’s uit het VO deze mogelijkheid bieden. Deze
bezoeken worden gepland in week 44 en 45 van 2019. Als uw school bereid is een aantal
collega’s uit het VO te ontvangen kunt u dat laten weten via onze website.
6. Bijeenkomst n.a.v. HB subsidie
Datum: 16 oktober 2019 10.00-12.00 uur
Locatie: SWV, Bonnikeplein 24-26, Noordwijk
Doelgroep: Bestuurders en directies
Aanmelden: via onze website
Het SWV PO DB heeft een subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van het realiseren van
een dekkend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in onze regio. De aanvraag richt zich op
het aanbod in niveau 2 (alle scholen in een (deel van) gemeente) en niveau 3 (samen met
SWV Leiden en Rijnstreek). Wij gaan uit van een uiteindelijke toekenning. In afwachting van
de beoordeling plannen wij deze bijeenkomst waarin besturen en schooldirecteuren
geïnformeerd worden over de manier waarop de groep basisscholen in een (deel van)
gemeente een subsidiedeel kunnen aanvragen bij het SWV PO DB.
De ingediende projectaanvraag is hier in te zien.
7. Bijeenkomsten EED voor intern begeleiders
Datum: 16, 17 en 19 september
Locatie: het Anker Katwijk, PPO Leiden en SWV Rijnstreek
Doelgroep: IB-ers
Aanmelden: via deze link
In september zullen er in de regio van de drie samenwerkingsverbanden Leiden, Rijnstreek
en Duin- en 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
gepland:
- 16 september 13.30-15.30 uur in het Anker te Katwijk
- 17 september 13.30-15.30 uur bij PPO Leiden
- 19 september 9.00-11.00 uur in SWV Rijnstreek.
Alle bijeenkomsten zijn gelijk van opzet. In de nieuwsbrief EED zorg die na de vakantie
uitkomt, volgt nadere informatie.

8. Opfrisbijeenkomsten dyslexie voor leerkrachten:
Datum: sept, okt, nov; zie schema hieronder
Locatie: zie schema hieronder
Doelgroep: Leerkrachten groep 1 t/m 8
Aanmelden: via deze link
Ook dit jaar biedt het samenwerkingsverband leerkrachten weer de mogelijkheid hun kennis
over dyslexie op te frissen. Er worden in de Duin- en Bollenstreek weer drie bijeenkomsten
georganiseerd. Nieuw dit jaar is dat je je ook kunt aanmelden voor een bijeenkomst buiten
de Bollenstreek, zie alle opties hieronder. In de nieuwsbrief EED zorg die na de vakantie
uitkomt, volgt nadere informatie.
Opfrisbijeenkomsten dyslexie
dag
datum
woensdag
25-sep
maandag
7-okt
woensdag
9-okt
maandag
14-okt
woensdag
16-okt
woensdag
30-okt
maandag
28-okt
woensdag
6-nov
woensdag
13-nov

tijd
14.30-16.30
19.30-21.30
14.30-16.30
19.30-21.30
14.30-16.30
14.30-16.30
19.30-21.30
14.30-16.30
14.30-16.30

locatie
groep 1-2, PPO Leiden
groep 1-2, swv DB, Anker Katwijk
groep 1-2, swv Rijnstreek
groep 3-5, swv DB, anker Katwijk
groep 3-5, PPO Leiden
groep 3-5, swv Rijnstreek
groep 6-8, swv DB, Anker Katwijk
groep 6-8, swv Rijnstreek
groep 6-8, PPO Leiden

9. Masterclass Zorgplicht
Datum: 18 september (en 27 november een verdieping) 13.30-16.30 uur
Locatie: het Anker, Katwijk
Doelgroep: Bestuur, Directies, IB-ers en JGT-ers, OO
Aanmelden: via onze website
In de praktijk blijken er nog steeds veel misverstanden te bestaan over de zorgplicht en
passend onderwijs. Hiervoor organiseert het SWV PO DB deze masterclass, uitgevoerd door
Hendrikx Advocaten, voor bestuurders, directeuren, IB-ers, onderwijsondersteuners en specialisten, JGT-ers, leerplichtambtenaren en personeel SWV PO DB.
In deze masterclass krijgt u antwoord op al uw vragen die u heeft over de zorgplicht en
passend onderwijs. Denk hierbij aan vragen als:
- Wat houdt de zorgplicht in?
- Wanneer gaat de zorgplicht in en wanneer stopt die?
- Welke verplichtingen roept de zorgplicht in het leven voor scholen, schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden?
- Wat betekent de zorgplicht voor de mogelijkheid om leerlingen te weigeren of te
verwijderen?
- Wat betekent de zorgplicht voor verwijzingen naar SO/SBO?
- Welke rechten hebben ouders in het kader van verwijdering en verwijzing naar SO/SBO?
10. Studiedag
Datum: woensdag 8 april 2020
Locatie: volgt
Doelgroep: Besturen, directies, IB, JGT, JGZ, OO, gemeentes
Aanmelden: u ontvangt een e-mail met een uitnodiging in de loop van het schooljaar
Ieder jaar organiseert het samenwerkingsverband een studiedag.
De opzet en inhoud van de dag hebben een nauwe relatie met de ontwikkeling van het
samenwerkingsverband.

