Nummer: 32

Februari 2021

NIEUWSBRIEF

p.1

Masterclasses Taal
Verbetering basisondersteuning
Op woensdagmiddag 17 maart
2021 organiseert het samenwerkingsverband PO 22.01
online masterclasses rondom
het thema taal/lezen.
Vorig jaar is de themabijeenkomst niet doorgaan
vanwege de intelligente lockdown. Dit jaar pakken we het
thema weer op en organiseren
we de masterclasses online.
De masterclasses starten om
15.00 uur en duren ongeveer
tot 16.30/17.00 uur.
Aanmelden
Aanmelden kan vanaf
1 februari t/m 5 maart 2021 via de site van het
Samenwerkingsverband PO 22.01, bij
professionalisering.
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl
Er wordt bij de aanmelding zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenredige verdeling
per schoolbestuur. Via de trainer ontvangen de
deelnemers een link om in te kunnen loggen.

Nieuwkomers en Nederlands als
Tweede Taal
Uit de evaluatie en herijking basisondersteuning
in schooljaar 2019-2020 kwam naar voren dat
verbetering mogelijk is in het onderwijs- en
ondersteuningsaanbod voor nieuwkomers en
leerlingen Nederlands als Tweede Taal. Daarbij
gaat het niet alleen om de taal, maar ook om de
bredere aandacht voor de positie van veel van
deze kinderen. Hoe ga je om met de leerling die
niet naar school is geweest in het land van herkomst. Wat is de invloed van culturele verschillen en houd je rekening met eventuele nare
(traumatische) ervaringen uit een vluchtgeschiedenis. Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt op welke wijze
een impuls aan de expertise kan worden gegeven.

Meer informatie over de masterclasses is ook te
vinden via bijgevoegde link en/of QR-code.
https://padlet.com/mngdegroot/b8qscob4ih410
jyo
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In de regio zijn er twee taalklassen en een school
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Samenwerking met Kentalis

gekoppeld aan een asielzoekerscentrum
• Feniks (Plateau) op terrein van het
asielzoekerscentrum in Assen.
• Taalklassen gekoppeld aan de Lichtbaak
(CKC-Drenthe/Plateau) in Assen.
• Taalklas gekoppeld aan
de Veenvlinder (stichting Baasis) in Eelde

Speciale scholen cluster 2, vallen niet onder de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Ook kennen zij geen wettelijke zorgplicht, zoals
andere scholen. Voor het samenwerkingsverband is Kentalis een belangrijke samenwerkingspartner. Een paar jaar geleden is een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend om de
samenwerking vorm te geven. Dit heeft ertoe
geleid dat Kentalis een nevenvestiging van de
Tine Marcusschool voor jonge kinderen is gestart
in de Assen (in de wijk Kloosterveen). Verder
sluiten collega’s van Kentalis aan bij diverse
overleggen en netwerken van het samenwerkingsverband. Alles erop gericht om de expertise
op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen
en auditieve beperkingen zo goed mogelijk te
kunnen benutten op de scholen in de regio. In
het voorjaar van 2021 evalueert Kentalis de
nevenvestiging en de samenwerking.

De taalklassen bieden tijdelijk onderwijs
aan nieuwkomers in de leeftijd van ongeveer 612 jaar. Na een jaar (maximaal twee jaar) stromen de leerlingen uit naar een reguliere basisschool. Afgesproken is dat schoolbesturen onderling afspraken maken, zodat ook leerlingen
van andere schoolbesturen gebruik kunnen maken van de taalklassen in het primair onderwijs.
Daar waar nodig wordt gemeenten gevraagd om
ook leerlingenvervoer naar de taalklassen mogelijk te maken, conform advies van de VNG.
Als leerlingen na afloop van de periode uitstromen uit de taalklas, hebben zij nog steeds ondersteuning nodig om succesvol te zijn op school.
Om deskundigheid op dit terrein te vergroten,
wijst ieder schoolbestuur een zogenaamde
‘aanjaagfunctionaris’ aan. Daarnaast organiseert
het samenwerkingsverband een training of
opleiding voor specialisten in schooljaar
2021/2022. Informatie over het programma,
data en wijze van aanmelding volgt later dit
schooljaar.

Ondersteuningsplanraad
Wil je ook meepraten over het beleid van het
samenwerkingsverband? Juist nu we weer gaan
starten met de voorbereidingen op het nieuwe
Ondersteuningsplan is dit extra interessant! Er
zijn nog enkele vacatures in de Ondersteuningsplanraad (OPR). We roepen met name belangstellende personeelsleden uit het reguliere
basisonderwijs op om te reageren. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Frank de
Ronde (voorzitter)
fderonde@happychickenfarm.nl of met
Natascha van Rooij, (ambtelijk secretaresse)
cvt@swv2201po.nl.

Links
https://www.lowan.nl/
https://www.poraad.nl/themas/school-kindomgeving/asielzoekers-en-nieuwkomers
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over aanmelddatum, toetsafname en bijstelling
procedure LWOO/PRO, krijgt de werkgroep
PO/VO een opdracht voor het uitwerken van de
afspraak over de warme overdracht en de gezamenlijke inspanning voor de sluitende leerlijn.
Tegelijkertijd gaan de VO-scholen onderzoeken
hoe ze vorm kunnen geven aan meer heterogene groepen en goede doorstroommogelijkheden. Dit alles vraagt een forse inspanning van
alle collega’s in deze hectische tijden. Laten we
er van uit gaan dat we over enige tijd kunnen
genieten en profiteren van datgene wat we
samen voor elkaar hebben gekregen voor de
leerlingen in Noord- en Midden-Drenthe.

Overstap PO-VO in Coronatijd
De beide samenwerkingsverbanden primair
onderwijs en voortgezet onderwijs hebben
afspraken gemaakt over de overstap van primair
onderwijs naar voortgezet onderwijs in tijden
van Corona. Deze afspraken zijn verwoord in een
brief aan alle scholen. Ook is er een brief voor
ouders van leerlingen in groep 8 (of de uitstroomgroep). De afspraken zijn er op gericht
dat leerlingen zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de pandemie en dat zij hun schoolloopbaan zo kansrijk mogelijk kunnen voortzetten. Behalve een aantal praktische afspraken

Nieuwsbrief automatisch per mail ontvangen?
Schrijf je in rechtsonder op de homepage van het
samenwerkingsverband
Home - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO.22-01
(passendonderwijs-po-22-01.nl)
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