Nieuwsbrief juni 2019
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met ons
samenwerkingsverband. Deze brief wordt verzonden naar de besturen en de scholen met het verzoek
deze via de websites of eigen nieuwsbrieven onder de ouders te verspreiden. Ook wordt de brief naar
de bij het samenwerkingsverband bekende secretarissen van de MR-en gestuurd.
Op de website van Zeeluwe - www.zeeluwe.nl - vind u uitgebreidere informatie over inhoud.

Let op:
TLV aanvragen kunnen tot 5 juli 2019 ingediend worden. Aanvragen die later
binnenkomen, worden na de zomervakantie in behandeling genomen!
Agenda
 Lokale gesprekken 13 juni t/m 27 juni 2019
 Introductiemiddag Passend Onderwijs
Woensdagmiddag 2 oktober 13.15 uur – 16.30 uur
 Woensdagmiddag 15 januari kennisdag Het Expertisepunt

Collega Froukje Cornet stelt zich voor
Ik ben Froukje Cornet en sinds 1 april twee dagen per week werkzaam bij
Zeeluwe. Als projectmedewerker werk ik samen met Irene aan beleidstaken.
Ook verwerk ik aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen en span ik me
in om het thuiszitten te verminderen en voorkomen.
Ik ben opgeleid als organisatiepsycholoog. Daarna heb ik o.a. ervaring
opgedaan als begeleider van voortijdig schoolverlaters en als beleidsmedewerker bij Leerlingzaken,
waar onder andere de leerplicht onder valt. Naast mijn werk bij Zeeluwe heb ik sinds kort een eigen
bedrijf, waarin ik o.a. werk als trainingsacteur, intervisiebegeleider en adviseur. In al het werk wat ik
doe vind ik het belangrijk om écht contact te maken, goed naar elkaar te luisteren, creatieve
oplossingen te bedenken en verbinding te leggen tussen beleid en uitvoering.
Tot slot heb ik ook nog een privéleven: ik ben 36 jaar en woon met veel plezier in Ermelo. Ik ben
getrouwd en moeder van twee dochters van 5 en 2 jaar. In mijn vrije tijd doe ik graag aan yoga,
wandelen, lezen, tuinieren en theater (bezoeken óf zelf maken).
Mijn oudste dochter zit in groep 2, ik vind het dus heel leerzaam om ook vanaf de andere kant te
ervaren hoe dat nou werkt, het (passend) primair onderwijs. Mijn ervaring als ouder neem ik
uiteraard mee naar Zeeluwe.
Mijn werkdagen zijn in principe woensdag en vrijdag. Ik hoop met jullie kennis te maken en kijk uit
naar een prettige samenwerking!
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Week van de thuiszitters 3 t/m 7 juni 2019
Een belangrijk doen van passend onderwijs is om het aantal kinderen dat geen passende
onderwijsplek heeft en daardoor thuis zit terug te dringen. De landelijke actieweek is bedoeld om
door het hele land extra aandacht te vragen voor deze problematiek waarvan we met elkaar steeds
weer aangeven; dat je elk kind en zijn ouders gunt dat het kind met plezier naar school gaat en zich
daar ook verder kan ontwikkelen.
In onze regio zitten momenteel vier leerlingen al meer dan drie maanden
thuis. Dat zijn er vier teveel. Ook nu doen we er met de betrokken scholen,
leerplicht en ouders er alles aan om deze kinderen weer terug naar school
te laten gaan. We vergeten ze dus zeker niet! Vandaar ook deze kaarten,
die in deze week naar kinderen gestuurd kunnen worden.
Tegelijkertijd vragen we om meer aandacht voor het signaleren van vaker voorkomend verzuim bij
kinderen. Dit blijkt in de praktijk een signaal te kunnen zijn van oplopende spanning bij een kind en
ouders dat het niet meer lekker in zijn vel zit op school. We roepen scholen op om hier alert op te
zijn en zo mogelijk al eerder advies in te winnen om langdurige schooluitval te voorkomen. Ga met
kinderen en ouders in gesprek. Steeds weer blijkt dat de kinderen goed kunnen vertellen waarom ze
het niet fijn hebben op school.
Zie voor verhalen van kinderen de onderstaande link naar de actieweek. Ook komt deze week een
nieuw publicatie van de resultaten rondom het thuiszitterspact uit.
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/event/landelijke-actieweek-thuiszitters-3-t-m-7juni-2019-2/

Herinnering aan afspraak melden (dreigende) thuiszitters
In het kader van de gezamenlijke opdracht van onderwijs, gemeentes en jeugdhulp om het aantal
langdurig thuiszitters te verminderen is afgesproken dat scholen direct een melding bij het
samenwerkingsverband doen in geval van een (dreigende) thuiszitter. Het verzoek is om dit in ieder
geval schriftelijk te doen via het meldingsformulier: http://www.zeeluwe.nl/scholen/formulieren .
Uiteraard kan altijd ook met Zeeluwe gebeld worden om even te overleggen over de situatie rond
een kind. Zodra een melding bij het samenwerkingsverband wordt gedaan zal contact opgenomen
worden met de school om samen te bepalen of Zeeluwe hierin naar school, ouders en/of gemeente
en jeugdhulp iets kan betekenen. Dit met het doel om een kind zo snel mogelijk weer deel te laten
nemen aan onderwijs.
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Passend onderwijs voor alle hoogbegaafde leerlingen
Door minister Slob is de mogelijkheid geboden om voor een periode van
vier jaar bij het Ministerie van OCW subsidie aan te vragen ter ondersteuning van de ontwikkeling
van een dekkend netwerk aan voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen. Het gaat voor Zeeluwe
om een maximaal bedrag van € 460.000,=.
Zeeluwe heeft de subsidie aangevraagd voor het onderzoeks- en integratiearrangement Op Koers. De
subsidieaanvraag maakt onderdeel uit van een bredere aanpak om binnen onze gehele regio de
komende vier jaar te komen tot passend onderwijs voor deze doelgroep.
Hierbij wordt allereerst uitgegaan van de urgentie om de basisondersteuning op orde te hebben: veel
van deze leerlingen kunnen in het reguliere onderwijs prima worden opgevangen, mits er sprake is
van vroegtijdige signalering en passende ondersteuning en verrijking. Daarnaast zijn er kinderen, die
met een deeltijd of voltijdsvoorziening geholpen zijn om zich met “peer’ group genoten goed te
kunnen ontwikkelen. Tenslotte zullen er gespecialiseerde onderwijs en ondersteuningsvormen voor
een kleine groep kinderen nodig zijn. De Verschoorschool en het project Op Koers zijn hier
voorbeelden van.
Ten tweede zal binnen het samenwerkingsverband breed worden ingezet op het verbreden en
vergroten van de kennis en expertise bij de leerkrachten en ondersteuners over passend onderwijs
voor de kinderen, die hoogbegaafd zijn én de vroeg signalering van deze kinderen, zodat adequaat
op hun behoefte kan worden ingespeeld.
De gehele aanpak past in de opgave van het samenwerkingsverband om ook voor deze doelgroep
een dekkend netwerk te hebben.

Nieuw Ondersteuningsplan 2020-2024 van Zeeluwe
Elke vier jaar moet het samenwerkingsverband een nieuw ondersteuningsplan
opstellen. Het huidige OP loopt in 2020 af. De afgelopen maanden hebben we
in verschillende ronde tafelbijeenkomsten met een brede vertegenwoordiging
van onze morele eigenaars de opgaven voor de komende vier jaar opgehaald.
We willen komen tot duidelijke afspraken over de doelen en de hoofdaanpak
voor de komende vier jaar, waardoor de koers en bestemming bij alles wat we
organiseren en afspreken steeds in beeld zal zijn. We maken geen plan dat in beton is gegoten, maar
hebben het over een in gang gezette ontwikkeling met steeds ook lokale aanscherping en verdieping
waar dit nodig is. Het uitgangspunt is: “doen wat nodig is”.
Er zijn de volgende zeven opgaven geformuleerd:
1. Een juiste plek met goed onderwijs en goede ondersteuning voor élk kind.
2. Voor specifieke groepen gaan we ons extra inzetten.
3. De rol van ouders is cruciaal en de samenwerking met hen moet worden versterkt.
4. Inzetten op het verbeteren van de doorlopende ontwikkelingslijnen.
5. Doen wat nodig is vraagt ‘professionele teamaanpak op school’ rondom het kind.
6. Permanent leren en verbeteren op basis van openheid en samenwerking.
7. Het is wenselijk de rol van Zeeluwe verder te versterken.
Er zijn vervolgens drie actielijnen omschreven, waarlangs het OP uitgewerkt gaat worden:
1. Voor elk kind doen wat nodig is.
2. Organiseren van de samenwerking.
3. Faciliteren vanuit Zeeluwe.
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Het samenwerkingsverband is georganiseerd volgens het schoolmodel. Dit houdt in, dat de
schoolbesturen de ondersteuningsmiddelen van Zeeluwe ontvangen om alle kinderen een passende
plek te bieden. Dit hebben we zo lokaal mogelijk georganiseerd de afgelopen jaren en dat willen we
ook doorzetten. Soms zijn regionale voorzieningen nodig, zoals het speciaal (basis)onderwijs en Op
Koers en de afspraken met De kleine Prins en De Twijn. Dan zijn dit afspraken, die Zeeluwe met alle
schoolbesturen maakt. De komende jaren zullen we dit op dezelfde wijze voortzetten.
Wat we echter nu wel aan het onderzoeken zijn is of we de goede sturingsafspraken hebben
gemaakt om zeker te weten dat de inzet van de ondersteuningsmiddelen ook daadwerkelijk gaan
leiden tot een passende plek voor elk kind. Met andere woorden is de basisondersteuning op orde,
zijn de leerkrachten en ondersteuners voldoende opgeleid om het onderwijs te bieden dat nodig is,
doen we voldoende om thuiszitters te voorkomen en is de samenwerking tussen onderwijs en
jeugdhulp voldoende effectief. Samen met de Ondersteuningsplanraad, alle schoolbesturen en de
gemeentes gaan we dit de komende maanden met ondersteuning van Beekveld & Terpstra
onderzoeken. De uitkomsten hiervan worden dit najaar verwerkt in het nieuwe Ondersteuningsplan.

Commissie Onderinstroom
De commissie Onderinstroom behandelt aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring van
kinderen die nog niet op een reguliere basisschool staan ingeschreven. Daarnaast beoordelen de
leden verzoeken om een ophoging van de categorie van het SO én beoordelen ze aanvragen van
scholen voor een toekenning vanuit verlengde onderinstroom. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid
om bij de commissie Onderinstroom een adviesaanvraag in te dienen.

Adviesaanvraag
laatste tijd merken we dat er onduidelijkheid is om wat voor soort adviesaanvragen het dan gaat. Dit
wil ik graag kort toelichten.
Er kan alleen een adviesaanvraag worden ingediend bij de commissie Onderinstroom als het de
volgende situaties betreft:
 Er is bij een voorschoolse voorziening twijfel of voor dit kind de best passende plek het
regulier onderwijs of het s(b)o is.
 Het een leerling betreft die is aangemeld voor de verlengde onderinstroom en waarvoor een
best passende vorm van onderwijs gezocht wordt.
 Het een leerling in cluster 1 of 2 betreft die voor het eerst zou moeten instromen in regulier
of s(b)o.
De aanvraag kan worden ingediend door een voorschoolse voorziening of door een school. De
aanvraag moet altijd mede ondertekend worden door de ouders/verzorgers van het kind.
Dit betekent dat andere adviesaanvragen rondom extra onderzoek of ondersteuning niet bij het
samenwerkingsverband kunnen worden ingediend. Er zijn afspraken gemaakt dat schoolbesturen
hier zelf in dienen te voorzien.
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Vergaderdata commissie Onderinstroom 2019-2020







24 september 2019
12 november 2019
28 januari 2020
7 april 2020
19 mei 2020
30 juni 2020

Tommy

Passend Onderwijs

In het nieuwe schooljaar 2019 -2020 start Zeeluwe met het digitaliseren van de aanvragen
toelaatbaarheidsverklaringen en adviezen door het webbased registratieprogramma ‘Tommy’. De
software van Tommy is op maat en wordt geheel afgestemd op de werkwijze van Zeeluwe. Alle
aanvragen kunnen inclusief handtekeningen, digitaal worden voorbereid, ingediend en afgegeven.
Om het proces van invullen verder te vereenvoudigen kan via een OSO koppeling het gebruikte
leerlingvolgsysteem worden ingelezen. De status van een aanvraag kunnen scholen monitoren.
Zeeluwe verwacht met Tommy voor alle stakeholders een AVG proof en kwalitatieve efficiency slag
te maken. In juni is de demo van Tommy klaar en wordt deze bij scholen van de begeleidingsgroep
als proeftuin uitgezet. De begeleidingsgroep bestaat uit mensen werkzaam in het s(bo), so,
commissie Onderinstroom, Gflex, en natuurlijk het team van Zeeluwe. In juli is de testfase klaar en
eind augustus staat Tommy klaar voor gebruik. Tommy is zeer gebruiksvriendelijk, zodat er geen
aparte trainingsdata nodig zijn.
Een aantal samenwerkingsverbanden in Nederland maakt al gebruik van de programma’s van TownSoftware, onder andere: RSV Breda, SWV-de Langstraat, Plein013 en SWV Doetinchem.
Meer informatie kunt u vinden via: http://www.tommy-passendonderwijs.nl/

Ondersteuningsmiddelen in het schooljaar 2019-2020
Voor komend schooljaar heeft het bestuur van Zeeluwe het bedrag per leerling aan
ondersteuningsmiddelen vastgesteld op € 300,= per jaar. De ondersteuningsmiddelen worden door
Zeeluwe maandelijks aan de schoolbesturen overgemaakt.

Omniumscholen starten per 1 augustus 2019 in Zeewolde
Door de komst van een nieuwe school, die onderdeel uitmaakt van Stichting Omniumscholen zal dit
bestuur ook formeel deel uit gaan maken van het samenwerkingsverband. Hiertoe wordt een
aansluitingsovereenkomst getekend tussen beide besturen. Het bestuur van Zeeluwe is akkoord
gegaan met de toekenning van ondersteuningsmiddelen per 1 augustus 2019 aan dit schoolbestuur.

Jaarverslag 2018 van Zeeluwe vastgesteld
Door het bestuur is het jaarverslag van 2018 vastgesteld. De OPR en de vergadering van
Aangeslotenen hebben het inmiddels ter informatie aangeboden gekregen. Het jaarverslag wordt
komende week op de website beschikbaar gesteld en zal vóór 1 juli worden toegezonden aan OCW.
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Toelaatbaarheidsverklaringen s(b)o en leerlingenvervoer
De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een
vergoeding voor "passend vervoer" (De definitie van passend vervoer is
niet in de wet vastgelegd) naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school
die aansluit op de levensovertuiging van de ouders en/of
de handicap/stoornis van het kind. Kiezen ouders op andere gronden voor een bepaalde school,
bijvoorbeeld om onderwijsinhoudelijke redenen, dan is de gemeente niet wettelijk verplicht om voor
een vergoeding voor "passend vervoer" zorg te dragen.
In de praktijk zijn er in grote lijnen drie vormen van leerlingenvervoer mogelijk:
- vergoeding van de kosten van openbaar vervoer (eventueel ook van de begeleider);
- gemeente zorgt voor georganiseerd vervoer;
- vergoeding van de kosten voor het zelf halen/brengen.

Gebruik van openbaar vervoer en/of de fiets is het uitgangspunt
Aandachtspunten zijn:
- dichtstbijzijnde toegankelijke school;
- het betreft vervoer naar scholen (onderwijsinstelling met een brin-inschrijving);
- leerlingenvervoer gaat van huis naar school en van school naar huis.
N.b. de gemeenten Harderwijk, Nunspeet en Elburg maken hierop een uitzondering, dat één afwijkend
afzetadres binnen dezelfde gemeente gebruikt mag worden, mits structureel ingezet en het geen extra
kosten met zich mee brengt.

(structureel betekent: zelfde dag van de week gedurende het schooljaar).
- schoolgang is en blijft de verantwoordelijkheid van ouders.
Bij de beoordeling van een aanvraag wordt gekeken naar de volgende aspecten:
 Is de aanvraag volledig.
 Betreft het de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
(met de samenwerkingsverbanden is afgesproken dat een specifieke motivatie of een afwijkende
keuze in principe door leerlingenvervoer wordt gevolgd)
 Wordt voldaan aan de afstandsgrens.
We realiseren ons dat bovenstaande informatie niet geheel volledig is. De beoordeling van een
aanvraag voor leerlingenvervoer heeft rekening te houden met veel onderliggende wetgeving en
regels waar men aan gehouden is. Lokaal contact met het Leerlingenvervoer is daarom noodzakelijk.

“Andere” onderwijsvormen op De Lelie
Op De Lelie is er de afgelopen jaren veel nagedacht over passend onderwijs.
De doelgroep van De Lelie is divers. Naast leerlingen met een relatief hoog intelligentieniveau
(globaal een totaal IQ tussen 70-90), een disharmonisch ontwikkelingsprofiel en complexe (gedrags-)
problematiek zijn er ook leerlingen met een relatief laag intelligentieniveau en een grote zorgvraag.
Afgelopen jaren merkten we, dat het samenbrengen van deze verschillende niveaus in één groep een
positief effect heeft.
De leerlingen kunnen zich door het verschil in niveau aan elkaar optrekken, van elkaar leren en de
sociale interactie wordt erdoor bevorderd.
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De meeste leerlingen met gedragsproblemen zijn binnen gekomen op De Lelie met als basis een
grote brok faalangst, waardoor het leren niet lukte. Deze faalangst is ontstaan door het (te) moeilijke
onderwijsprogramma. Als er met deze leerlingen gesproken werd over leren en werken ontstonden
boze buien. Er is daarom ingestoken op een lager onderwijs-zorgtempo.
De dagindeling verloopt in golfbewegingen van in- en ontspanning, waarbij de nadruk in het begin
meer lag op inspanning dan ontspanning. Eerst moest het gedrag gereguleerd worden alvorens de
leerlingen weer de leerstof tot zich konden nemen. Het is belangrijk dat de leerlingen zich competent
en gewaardeerd voelen. De leerlingen zijn nu weer in staat om te leren. Er wordt veel aandacht
besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Er is rust ontstaan bij de leerlingen en het moeilijk verstaanbare gedrag is afgenomen.
Het is mooi om te zien hoe de verschillende individuen een groep zijn gaan vormen.
Ze zijn sociaal emotioneel aan het groeien.

Als een leerling het moeilijk heeft in de klas (en mogelijk verbale of fysieke agressie
laat zien), kan de leerkracht van de groep de achtervang oppiepen. De achtervang
haalt vervolgens de leerling uit de klas en neemt hem/haar mee naar de rustruimte.
Dit is een speciale, prikkelarme ruimte met een groot kussen, een nadenkstoel (PADkruk genaamd) en een time timer.
De leerlingen kennen de stappen die genomen worden als zij zich niet aan de regels
en afspraken houden. De achtervang is veelal dezelfde persoon waardoor deze
herkenbaar is voor leerlingen en de werkwijze iedere dag dezelfde is.
Door de achtervang kan de leerkracht in de klas blijven, zodat het onderwijs aan de andere leerlingen
door kan gaan.
Voor sommige leerlingen was het onderwijsprogramma in de klas te intensief. Zij hebben een
lesprogramma nodig speciaal afgestemd op hun tempo.
Om deze leerlingen naast onderwijs ook de juiste zorg te bieden, wordt er nauw samen gewerkt met
de medewerkers van Careander.
Sinds drie jaar werken we op het SO van De Lelie met een OnderwijsZorgRuimte (OZR).
In deze ruimte worden op de ochtend leerlingen met een specifieke zorgvraag individueel (of in
tweetallen) begeleid door Careander medewerkers.
Vanaf 11.45 uur gaan de leerlingen met een specifieke zorgvraag uit hun stamklas naar de OZR. Zij
eten daar gezamenlijk en werken zowel aan hun onderwijs- als zorgdoelen.
Deze leerlingen hebben veelal een één-op-één-benadering nodig. Er zijn veel handen nodig voor
onderwijs op maat én verzorging van deze leerlingen.
Door goed overleg met de medewerkers van Zeeluwe en Centrum Jeugd en gezin zijn extra handen
gerealiseerd in de klassen.
Door de extra handen is er meer rust in de groepen, waardoor de basisveiligheid vergroot is en de
leerresultaten verbeterd zijn.
Afgelopen schooljaar is op De Lelie het arrangement vanuit Zeeluwe zo ingezet dat er niet één, maar
twee groepen én de OZR baat hebben gehad bij deze extra financiën.
Door de extra handen goed te verdelen tussen groep Zonnebloem, groep Tulp en de Onderwijs Zorg
Ruimte hebben er 18 leerlingen baat gehad bij de extra financiën vanuit Zeeluwe.
De extra gelden zijn ingezet voor zowel leerlingen met een relatief hoog intelligentieniveau (globaal
een totaal IQ tussen 70-90), een disharmonisch ontwikkelingsprofiel en complexe (gedrags-)
problematiek als voor leerlingen met een relatief laag intelligentieniveau en een grote zorgvraag.
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Het is mooi om te zien hoe zorgmensen, naast onderwijsmensen de leerlingen begeleiden en
stimuleren in hun ontwikkeling en wat is het fijn en mooi om de leerlingen die met veel
gedragsproblemen binnen kwamen, rust en veiligheid te zien vinden en zich te zien ontwikkelen op
verschillende gebieden.

Project IKC-ontwikkelingen Nunspeet-oost
In verband met de realisatie van gezamenlijke huisvesting in
Nunspeet-oost in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC) is een
project gestart om goede samenwerking te faciliteren tussen de
deelnemende IKC-partners. Het betreft het regulier onderwijs vanuit
CNS Nunspeet, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs vanuit
Educare en twee kinderopvangorganisaties.
IKC Nunspeet-oost wordt een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar
met een geïntegreerd en doorlopend aanbod van opvang, onderwijs
en zorg voor kinderen.
In het IKC-project gaat het om de voorbereiding van zodanige samenwerking dat de deelnemende
organisaties optimaal profiteren van elkaars expertise en kwaliteiten. Binnen het IKC zal sprake zijn
van een gezamenlijke kennisontwikkeling en –uitwisseling tussen professionals. Het is de ambitie
van de kernpartners te komen tot een IKC waarin zoveel mogelijk vanuit één pedagogisch-didactisch
concept en één aansturing wordt gewerkt aan de talentontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf
jaar. Het doel is om ieder kind een passend ontwikkelingstraject te kunnen aanbieden zodat de
kinderen in Nunspeet-oost hun ontwikkeling en onderwijs in de directe omgeving kunnen blijven
volgen onafhankelijk van hun onderwijsbehoefte.
Binnen het IKC-project zijn beelden verzameld van professionals vanuit de deelnemende organisaties
op gebied van thema’s als welbevinden, samenwerking en gebouw. Daarnaast is het versterken van
een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind van kinderopvang naar de basisschool onderzocht.
De conclusies, resultaten en bevindingen uit het praktijkonderzoek wordt de komende maand
gedeeld met de betreffende teams en het management. Tenslotte is er gewerkt aan een
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de IKC-kernpartners. IKC-Nunspeet-oost wil een
‘samenleving in het klein’ worden met gedeelde waarden. Relatie, veiligheid en respect zijn daarbij
kernwaarden om samen met ouders te bouwen aan een toekomstgericht opvang- en
onderwijsaanbod met een passende aanpak dat er voor zorgt dat alle kinderen de beste kansen
krijgen om hun eigen toekomst vorm te kunnen geven.
(Annewil Trap, IKC-onderzoeker Nunspeet-oost)
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‘Ik voel mij nu geen watje meer’
Esme (11) was érg stil op school. Contact maken lukte niet goed door haar taalontwikkelingsstoornis
(TOS). Op school was ze heel stil door haar taalprobleem. Esme vond het moeilijk om vrienden en
vriendinnen te maken, om contact te maken. Ze wilde wel veel zeggen, maar het lukte niet. Ze voelde
zich daarom nergens bij horen en had faalangst. Esme ging een paar maanden naar de Kentalis
groepsbehandeling TOS. “Ik voel mij nu geen watje meer. Ik zeg gewoon wat ik denk en vind.”
Kentalis biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) zoals Esme: thuis, individueel en in de groep. Afhankelijk van de indicatie en de hulpvraag zijn
er verschillende mogelijkheden.

Begeleiding op school
Kinderen met een TOS kunnen op een reguliere school ambulante begeleiding krijgen. Een
ambulante begeleider bezoekt en begeleidt het kind op school. Het kind krijgt extra uitleg en tips en
leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis. De leerkracht krijgt ook advies, bijvoorbeeld
over wat een kind nodig heeft in de klas. Zo voelt het kind zich prettig, begrepen en veilig op school;
is het zelfredzaam; kan het de lesstof goed volgen en zich goed ontwikkelen.

Grotere weerbaarheid en meer zelfvertrouwen
Daarnaast kan een kind het moeilijk vinden vrienden te maken of voor zichzelf op te komen. Dan kan
basis of intensieve groepsbehandeling helpen, zoals Esme. Zij oefent sociale vaardigheden en
situaties die zij moeilijk vindt, samen met leeftijdsgenoten en de groepsbehandelaren. Dit vergroot
de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van haar en de andere kinderen met een TOS. In een kleine
groep leert het kind omgaan met anderen en gevoelens; hoe hij/zij een verhaal kan vertellen en voor
zichzelf kan opkomen; hoe hij/zij zich sterker kan voelen en om hulp leert vragen.

Individuele behandeling
Is een kind snel boos of gefrustreerd of juist erg stil, somber of onzeker door de TOS? Dan kan
individuele behandeling een kind helpen. Tijdens de behandeling kan een kind moeilijke situaties of
gevoelens bespreken of uiten door te spelen of bewegen. Ook oefent het kind samen met de
therapeut nieuwe situaties en vaardigheden. Het doel is dat hij / zij zich beter gaat voelen en zich
beter kan uiten.
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Behandeling thuis
Als een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, is de kans groot dat ouder en kind elkaar niet altijd
begrijpen. Dat kan leiden tot spanningen thuis. Zijn ouders zoekende naar manieren om elkaar te
begrijpen en op een positieve manier te communiceren? Dan kan Kentalis bij ouders thuis komen
voor de behandeling. De vragen van ouder en kind staan centraal tijdens de behandeling.

Behandeling op jonge leeftijd
Heeft een peuter/kleuter een TOS? Dan is vroegbehandeling een belangrijke eerste stap. Kentalis
werkt met ouders samen aan de taal- en spraakontwikkeling van het kind. Ouders krijgen informatie
over TOS en leren bijvoorbeeld hoe je een kind thuis aanmoedigt om meer te praten. Behandeling
kan bestaan uit individuele logopedie, groepsbehandeling, cursussen voor ouders en coaching van
medewerkers kinderdagverblijf / peuterspeelzaal / basisschool.
Enkele kinderen gaan naast de vroegbehandeling ook al enkele dagen naar de reguliere basisschool
als ze 4 jaar zijn. Er is dan de mogelijkheid dat een pedagogisch behandelaar van Kentalis de
leerkracht coacht. Hij/zij krijgt uitleg over de taalontwikkelingsstoornis van het kind en leert hoe
hij/zij hier rekening mee kan houden in de klas.

Meer informatie
Vragen over het aanbod of verwijzing? Neem gerust contact met Kentalis op via 0800 53 68 25 47 of
kijk op de website www.kentalis.nl, ook voor locaties in de buurt zoals Harderwijk, Lelystad en
Zwolle.

Boekentips
De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG
Richard Dufour en Michael Fullan
Onderwijswetenschappers Richard DuFour en Michael Fullan zetten in dit boek
helder uiteen hoe leiders een Professionele Leergemeenschap kunnen aansturen.
Daarbij kijken ze ook verder. Volgens de auteurs verbetert het onderwijs nog meer
als scholen hun deuren voor elkaar openzetten en continu van elkaar leren. Als
bestuurders en schooldirecteuren samen met overheden eraan werken om de
onderwijskwaliteit te optimaliseren. Kortom: als heel de sector werkt als een
professionele leergemeenschap. Hoe zorg je voor die cultuuromslag en hoe zorg je
ervoor dat de verandering beklijft? Het boek geeft antwoord op deze vragen.
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Anders Vasthouden
Wouter Hart
Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het
systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo
gemakkelijk.
Hij beschrijft met talloze voorbeelden en metaforen negen sleutels die de lezer
handvatten bieden bij:
* het leren sturen vanuit de bedoeling;
* het vergroten van eigenaarschap;
* het vormgeven van ondersteunende systemen.
Kortom: hoe geef je vorm aan het werken vanuit de bedoeling in de praktijk?
'Het gaat niet om loslaten, maar om Anders Vasthouden.'

Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens
en wereld Dolf van den Berg ISBN 9789044132786
Met goed onderwijs zijn grote belangen gediend. Niet verwonderlijk dus dat
politici, bestuurders en belangenbehartigers het onderwijs willen beheersen
en veranderen. Zij richten zich daarbij met name op leraren, die daardoor
steeds
minder ruimte ervaren om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de
essentie van onderwijs: het voortdurende scheppings- en wordingsproces van
ieder kind en de wereld. De pedagogische relatie tussen leraar en leerling
komt zo steeds meer onder druk te staan.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Contactadres:
Gelreweg 22
3843 AN Harderwijk
www.zeeluwe.nl
samenwerkingsverband PO 2509
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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