
Inleiding
De voorbereidingen voor de officiële start van passend onderwijs

nemen nu definitieve vormen aan. Het samenwerkingsverband is

opgericht op 10 september jongstleden, de statuten zijn op die dag

bij de notaris gepasseerd en het samenwerkingsverband is

geregistreerd bij DUO. Na de zomervakantie is de ontwikkelgroep

gestart met het samenstellen van het ondersteuningsplan. Het

concept is in de algemene ledenvergadering van het

samenwerkingsverband besproken. Alle gemaakte afspraken,

beleidsdocumenten en nog te ontwikkelen punten komen in het

ondersteuningsplan samen. Een belangrijk document dus, dat met

de gemeenten besproken zal worden in een op overeenstemming

gericht overleg en ter instemming wordt voorgelegd aan de

ondersteuningsplanraad. De (gemeenschappelijk)

medezeggenschapsraden van de scholen hebben voor deze raad

leden geworven. De scholen zijn de afgelopen maanden druk bezig

geweest met het opstellen van de schoolondersteuningsprofielen.

Deze zijn nu vastgesteld door de besturen en maken daarmee

onderdeel uit van het dekkende netwerk dat ons voor ogen staat.

De meeste scholen voeren dit schooljaar een pilot uit om de

begeleiding van de leerlingen met een leerlinggebonden

financiering met een nieuwe aanpak vorm te geven. 

>> Lees verder

 

Veel gestelde
vragen passend
onderwijs
1. Wat is passend
onderwijs?
Goed onderwijs voor alle
leerlingen, ook voor leerlingen
die extra ondersteuning nodig
hebben. Elk kind heeft recht op
goed onderwijs. Voor de
meeste kinderen is het
reguliere onderwijs de beste
plek, want dat biedt de beste
voorbereiding op een
vervolgopleiding, meedoen in
de samenleving en
zelfredzaamheid. Als het echt
nodig is, kunnen kinderen naar
het speciaal onderwijs. De
ontwikkeling van het kind en de
ondersteuning die het daarbij
nodig heeft, vormt in het
regulier en speciaal onderwijs
het uitgangspunt. Ouders
worden bij de keuze nauw
betrokken.

2. Wordt het speciaal
onderwijs opgeheven?
Nee, het speciaal onderwijs
blijft ook na de invoering van
passend onderwijs bestaan.
>> Lees verder
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Verslag studiemiddag passend onderwijs
Op 20 november 2013 kwamen de Zaanse schoolleiders/

afdelingsleiders, zorgcoördinatoren en bestuurders bijeen voor een

studiemiddag in Saenstroom opdc. De nieuw benoemde directeur

van ons samenwerkingsverband Esther de Boer schetste de

ontwikkelingen en activiteiten van passend onderwijs in het

algemeen en het Zaanse SWV in het bijzonder. Dit vanuit het

verleden en heden, daarna wierp zij nog een blik in de toekomst;

We staan voor interessante uitdagingen! >> Lees verder

 

Stand van zaken
schoolondersteuningsprofielen
In de afgelopen maanden hebben alle VO-scholen hun

schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Scholen beschrijven in

het ondersteuningsprofiel op welke manier de basisondersteuning

wordt vormgegeven in de school en wat men aan extra

ondersteuning binnen de school kan bieden aan leerlingen die

onvoldoende baat hebben bij de basisondersteuning. Het

referentiekader daarbij voor de scholen is het

basisondersteuningsmodel van de begeleidingsschool voor

vmbo/havo/vwo. De scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet

speciaal onderwijs refereren >> Lees verder

 

De ondersteuningsplanraad (OPR)
binnen SVZ
Op dit moment worden de 12 leden voor de OPR van het

samenwerkingsverband geworven onder personeelsleden, ouders

en leerlingen van de zes stichtingen. De Algemene

Ledenvergadering (ALV) van het SVZ heeft op 11 november het

merendeel van de adviezen van de speciale werkgroep OPR

overgenomen en ingestemd met de voorgestelde zetelverdeling,

structuur, reglementen en werkwijze voor de OPR.

De werkgroep is in de periode tussen juni tot september 2013

gevormd vanuit personeel en ouders van de deelnemende

stichtingen. In september is de werkgroep van start gegaan met de

opdracht om, binnen een aantal kaders vanuit de besturen, de

medezeggenschapsstructuur binnen het SVZ in te richten en 

>> Lees verder

Communicatie
Er zijn landelijk en in de politiek
zorgen over de communicatie
met ouders en medewerkers.
Begin december is op de
scholen een informatiepakket
afgeleverd met een goede en
informatieve brochure voor
leraren. Deze brochure is in
pdf als bijlage aan deze
nieuwsbrief toegevoegd. De
ontwikkelgroep heeft daarnaast
een informatieve folder
gemaakt voor alle ouders uit
onze regio.  
>> Lees verder

klik hier voor folder voor
ouders: passend onderwijs

klik hier voor brochure voor
leraren: passend onderwijs

Nog meer nieuws
Coöperatie/besturen
OOGO
Mijlpalen invoering
passend onderwijs
POVO-procedure, de
aankomende aanmelding
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