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Vergaderdata
Commissie Onderinstroom
•

13 april 2021
aanvragen voor 6 april indienen

Vergadering van Aangeslotenen
•

20 april 2021 15.00 uur – 17.00 uur

Ondersteuningsplanraad
•

1 april 2021

Opstart na de lockdown
Na de lockdown komt er nu dus gelukkig weer een tijd waarin kinderen weer echt naar
school toe kunnen. Binnen het SWV Zeeluwe is op veel verschillende manieren invulling
gegeven aan het digitale onderwijs. Sommige kinderen zullen het goed gehad hebben, maar
we denken dat het merendeel van de kinderen weer heel blij is dat ze naar school toe
mogen. We begrijpen ook dat collega’s met een divers gevoel weer starten in de nieuwe
setting. We wensen iedereen veel wijsheid en energie toe om ook nu weer vanuit passie
onderwijs vorm te geven.
Als SWV proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de situatie waar we in zitten
(zie hiervoor ook het stukje over de onderinstroom). Als directeur-bestuurder geloof ik niet
in opgelopen achterstanden en de drang om die te repareren en bij te spijkeren.
Achterstanden bestaan bij de gratie van een gemiddelde en de kunst is dat we onderwijs
vormgeven wat passend is bij de kinderen. Waar ik wel in geloof is de inzet, bevlogenheid
en betrokkenheid van leerkrachten, onderwijsondersteuners, kinderopvangmedewerkers,
IB’ers en directeuren die online en live hun uiterste best doen om kinderen verder te
brengen in hun ontwikkeling.
Wilfred de Vries
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Bereikbaarheid kantoor Zeeluwe tot 1 april 2021
Binnen het kantoor van Zeeluwe zijn we aan het zoeken hoe we de dienstverlening en
bereikbaarheid zo goed mogelijk vorm kunnen geven, ook in deze periode. Regelmatig staan
mensen in de “wacht” of is de betreffende collega in overleg en daardoor niet bereikbaar.
Daarnaast werken alle collega’s binnen het kantoor van Zeeluwe parttime.
Om meer lijn aan te brengen in de vragen en daarop adequaat te kunnen reageren, is het
verzoek om met name bij dringende zaken te bellen en andere zaken te mailen, waarbij het
streven is binnen 3 werkdagen op de (aan)vraag te reageren.
Telefonische bereikbaarheid tot 1 april 2021
Tijd
Dag
Wie
09.00-13.00 uur
09.00-13.00 uur

maandag en donderdag
dinsdag en woensdag

Via e-mail bereikbaar
Naam
Wilfred de Vries (directeur
bestuurder)
Irene Leijten
Han Schipper
Ellen Borst

Jacco Nieuwschepen

Ellen Borst
Han Schipper

Onderwerpen

Telefoonnummer
0341-740007
0341-740007

e-mailadres
wdvries@zeeluwe.nl

beleidszaken rondom OP en
Kwaliteitszorg
TLV en thuiszitters

ileijten@zeeluwe.nl

administratieve ondersteuning,
commissie Onderinstroom en
melding verlengde onderinstroom
financiën

eborst@zeeluwe.nl

hschipper@zeeluwe.nl

jnieuwschepen@zeeluwe.nl

Facturen kunnen gestuurd worden naar administratie@zeeluwe.nl en voor algemene vragen
hebben we het mailadres: info@zeeluwe.nl
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Wilfred de Vries stelt zich voor
Op 1 januari ben ik, midden in een wel heel bijzondere
periode, begonnen als directeur-bestuurder van het
samenwerkingsverband Zeeluwe passend onderwijs voor
primair onderwijs. Nadat ik als leerkracht ben begonnen
in Zoetermeer, heb ik na mijn studie onderwijskunde o.a.
gewerkt als onderwijsadviseur, algemeen directeur en
directeur van een PABO. Onderwijs passend laten zijn,
loopt als een rode draad door mijn onderwijsloopbaan en
daarom ben ik ook vol passie en enthousiasme begonnen
aan deze prachtige uitdagende baan.
Ik ben geboren in Utrecht ((1966), opgegroeid op de Veluwe en heb ruim 15 jaar met mijn
vrouw en vier kinderen in Twente gewoond en ben nu woonachtig in Zwolle.
Het uitgangspunt van de schoolbesturen met de OPR in dit samenwerkingsverband is er één
die ik van harte onderschrijf. Vanuit de lokale samenwerking moet het mogelijk zijn om zo
nabij en inclusief mogelijk passend onderwijs te realiseren. Expertise delen is daarbij het
uitgangspunt, waarbij de samenwerking tussen onderwijs, voorschoolse opvang en de
ondersteunende zorgpartijen gestimuleerd en gestroomlijnd dient te worden. Ik hoop dat
we door te versterken van dat wat goed gaat, het elkaar kritisch bevragen en te kijken naar
regio’s waar we van kunnen leren, stappen kunnen zetten.
Er zijn veel mooie ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren, maar er liggen intern en
vanuit het ministerie nog een heel aantal uitdagingen voor ons. Graag wil ik de komende
jaren mijn bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van passend onderwijs in deze regio!
Wilfred de Vries
wdvries@zeeluwe.nl
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Ondersteuningsplanraad (OPR)
De oproep voor nieuwe kandidaatleden heeft voldoende reacties opgeleverd; voor het eerst
sinds lange tijd is de OPR weer compleet. De OPR bestaat uit 8 ouders en 8 leerkrachten.
Daardoor kan de OPR zich richten op haar doelstelling: zich laten informeren over de wijze
waarop het ondersteuningsplan wordt uitgevoerd. Vandaar dat leden van de OPR zoveel
mogelijk aanwezig willen zijn bij de lokale overleggen tussen schoolbesturen en gemeenten
(lokale tafels). Daar ligt in het huidige ondersteuningsplan de kern van de wijze waarop
passend onderwijs in de praktijk wordt uitgevoerd; zowel in de scholen als in de
samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten.
Ook wil de OPR graag de procesbegeleiders uitnodigen
voor een presentatie van de lokale jaarplannen.
In de verslagen van de laatste vergaderingen staat
hierover meer informatie. Deze zijn te vinden op de
website www.zeeluwe.ondersteuningsplanraad (OPR)

Met de komst van de nieuwe leden is de OPR wel meer evenredig over de regio verdeeld, al
blijft Harderwijk in de oudergeleding oververtegenwoordigd.

OPR per 21 januari 2021
Oudergeleding
Leerkrachtengeleding
Naam
Peter Bos
Ria van der Louw
Julian Mesrits
Lianne Huis in t Veld
Joost Verhoeff
Johan de Kruijff
Gerko van Veen
Meinie de Vries

Gemeente
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Nijkerk
Nunspeet
Harderwijk

Naam
Christine Koornberg-Wind
Bertine Bouw
Christine Westeneng
Yvonne van der Heiden
Astrid Medendorp
Jurgen van Ree
Hester Stokman
Hetty Swager

Gemeente
Nunspeet
Epe
Nijkerk
Elburg
Zeewolde
Putten
Ermelo
Elburg

Voorzitter: Peter Bos.
Secretaris: Lianne Huis in ’t Veld
In de volgende vergadering hopen we ook een penningmeester te benoemen.
De OPR heeft afscheid genomen van een van de langst zittende leden: Elja Westerveen.
Zij heeft vanaf 2014 de leerkrachten met volle inzet en overtuiging vertegenwoordigd.
Dank daarvoor!

-4-

Commissie Onderinstroom
Afscheid commissielid Susanne Bruning
De Commissie Onderinstroom heeft helaas afscheid moeten nemen van Susanne Bruning
per 31 december 2020.
Susanne heeft binnen Stichting Volare een nieuwe functie
aanvaard: directeur van Verschoorschool in Nunspeet.
Hierdoor kan zij niet langer deel uitmaken van de commissie.
Susanne is vanaf 2014 betrokken geweest bij de commissie en
in de commissie zullen we haar inzet, enthousiasme en
deskundigheid missen.
Nieuw commissielid Evelien Wingelaar
Gelukkig is er een goede opvolgster voor haar gevonden in de persoon van Evelien
Wingelaar, orthopedagoog van sbo De Springplank in Harderwijk. Evelien heeft ruime
ervaring in diverse functies binnen het (speciaal) basisonderwijs en kan hiermee de
commissie versterken.

Verlengde onderinstroom
Zeeluwe ontvangt veel vragen over de termijn van melding verlengde onderinstroom tijdens
de lockdown aangezien de melding verlengde onderinstroom en OPP binnen 6 weken na
startdatum (fysieke aanwezigheid) van leerling ingediend moet zijn in Tommy.
Aanpassing termijn van aanmelden i.v.m. lockdown
In de periode van lockdown, 16 december 2020 tot 7 februari 2021,
waren de kinderen maar heel beperkt op school aanwezig en we
snappen dat ook tijdens de opstart van het onderwijs er eerst weer
sprake is van groepsvorming en gewenning. Daarom nemen we de
periode van 16 december tot en met 22 februari niet mee in de
termijn.
Mocht je nog vragen hebben over de verlengde onderinstroom.
Via de website: www.zeeluwe.verlengde onderinstroom.
E-mail: eborst@zeeluwe.nl
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Ron Schoutrop – procesbegeleider in Elburg
In Elburg ben ik, Ron Schoutrop, nu voor het tweede jaar werkzaam al procesbegeleider. Ik
begeleid en ondersteun de regiegroep en werkgroep leiders bij de uitvoering van hun
werkzaamheden. We zorgen ervoor dat de jeugd in Elburg passende mogelijkheden krijgt
om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en te leren
Dit is het ‘hogere doel’ dat we in 2019 in Elburg hebben vastgesteld als samenwerkende
partijen rondom jeugd (van 9 tot 23 jaar). Hier werken we samen aan. We zijn inmiddels in
het tweede jaar van dit traject en werken met werkgroepen aan een aantal doelen: soepele
overgangen, geen thuiszitters, passende huisvesting, we kennen elkaar en we maken gebruik
van elkaars expertise.
In afgelopen schooljaar hebben we samen al een aantal mooie resultaten bereikt, zoals:
• het verder vormgeven van het Elburgs IB-netwerk;
• invulling doorgaande lijn van voorschoolse opvang naar primair onderwijs;
• doorontwikkeling gezamenlijke taalklas.
Per schooljaar hebben we een implementatieplan dat breed gedragen wordt en een
regiegroep die de voortgang monitort.
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Het samenwerkingsverband Zeeluwe is verantwoordelijk voor de invoering van Passend Onderwijs in
de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe
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