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Beste relatie, 
De eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar, het jaar waarin we toewerken naar de
nieuwe basisondersteuning, een belangrijke, regiobrede stap in de versterking van
de ondersteuning van onze kinderen. Het is ook het jaar waarin Volare van start
gaat, onze nieuwe tussenvoorziening voor HB-kinderen met een bijzondere
ondersteuningsbehoefte. Deze nieuwsbrief vertelt er meer over. En we zijn natuurlijk
ontzettend blij dat Maaike Klinkenberg ons is komen versterken. Lees het interview
met haar. Per 1 maart komt ook Annelie Karelse erbij. Ik ben ervan overtuigd dat
ZOUT de scholen dan nog beter kan helpen in onze belangrijke opdracht kinderen
zoveel mogelijk thuisnabij de juiste ondersteuning te bieden.  

René Flippo,
directeur samenwerkingsverband PO Zuidoost-Utrecht

Volare: tussenvoorziening voor
HB-leerlingen met meervoudige
ondersteuningsbehoefte
Sommige hoogbegaafde kinderen hebben een zodanige
ondersteuningsbehoefte dat een reguliere basisschool daar niet
goed in kan voorzien. Sinds kort heeft het
samenwerkingsverband voor hen een specifieke
tussenvoorziening: Volare. 
Lees meer
 

Tevredenheidsonderzoek over
ZOUT al ingevuld?
Eind januari 2023 is het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek
over het samenwerkingsverband digitaal verspreid onder ib’ers,
directeuren en bestuurders. We hopen op een hoge respons,
want dan kunnen we nog beter aansluiten op de behoefte van de
scholen - één van de fundamenten van ons ondersteuningsplan!
Heeft u het tevredenheidsonderzoek nog niet ingevuld? Dat kan
tot 17 februari.
 

Tevredenheidsonderzoeken
ondersteuning door Team ZOUT 
Op verschillende manieren volgen we de tevredenheid over Team
ZOUT. Na het afsluiten van een traject worden ouders en ib’ers
uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Vanaf deze maand
werken we met een verbeterde - en webbased - versie van de
vragenlijst.
In aanvulling hierop gaan we na afronding van een
ondersteuningstraject ook diepte-interviews voeren met de
betrokken leerkracht, ib’er en schooldirecteur. Na de
voorjaarsvakantie beginnen we hiermee. De scholen die we op
het oog hebben, krijgen binnenkort bericht. 
 

Even voorstellen:
Maaike Klinkenberg,
senior beleidsadviseur ZOUT
Energiek, snel, daadkrachtig en actiegericht. Grote kans dat je
aan deze woorden denkt als je Maaike Klinkenberg voor de
eerste keer ontmoet. Maaike is ‘trotste mama van twee dochters’,
zoals ze zelf zegt, en werkt sinds 1 februari als senior
beleidsadviseur bij swv ZOUT. Wat wordt haar rol en in welke
thema’s wil ze graag haar tanden zetten?
Lees het in dit kennismakingsinterview

TLV-procedure:
ZOUT informeert alsnog ook de
ouders over besluit
Eerder berichtten we dat ZOUT alleen de school zou informeren
over het besluit op de TLV-aanvraag. De school zou vervolgens
de ouders hiervan op de hoogte brengen. Dat draaien we terug.
Ouders zijn direct belanghebbende en daarom is het belangrijk
dat zij zo snel mogelijk weten wat het besluit is. Voortaan krijgen
zij dus een kopie van het besluit, inclusief de beschikking en de
twee deskundigenadviezen.
 

TLV-procedure:
we werken aan verbetering 
ZOUT werkt aan verdere professionalisering, ook van de TLV-
procedure. Alle facetten van deze procedure zijn inmiddels extern
doorgelicht. Dat heeft waardevolle adviezen opgeleverd. Eentje
doen we al: in de besluitvorming rondom de TLV werken we met
meerdere, onafhankelijke deskundigen en een gedelegeerd
voorzitter die besluit. Zo kunnen we zorgvuldiger én frequenter
besluiten. Over de andere adviezen gaan we komende periode in
gesprek met scholen en ib’ers. In ieder geval willen we gaan
werken met een webbased aanvraagportal. 
 

Format schoolondersteuningsprofiel
(SOP) eind februari naar de
scholen
Het format voor de beschrijving van de extra ondersteuning in de
school (schoolondersteuningsprofiel) is gereed. Op dit moment
leggen we de laatste hand aan het digitaliseren van het format,
zodat scholen het makkelijker kunnen invullen. We houden u op
de hoogte!
 

Scholen op weg naar
basisondersteuning
Per 1 augustus 2023 bieden alle scholen in onze regio de
vernieuwde basisondersteuning aan. De voorbereiding is in volle
gang. Afgelopen najaar vulde elke school een scan van het
samenwerkingsverband in. De scan maakt duidelijk waar de
school staat en wat ze nog moet doen om straks de afgesproken
basisondersteuning te  geven. Wat is er sinds die scan gebeurd?
Zijn er bepaalde zaken in gang gezet? De nieuwsbrief maakte
een belrondje langs de scholen.
Een impressie van de reacties
 

Twee studiebijeenkomsten ZOUT
Komende periode organiseert swv ZOUT voor leerkrachten, ib’ers
en directeuren weer een aantal studiebijeenkomsten. 
Op donderdag 16 februari a.s. (15.30 – 18.00 uur) gaan we het
hebben over ‘regie in de klas’, naar het gelijknamige boek van
Tom Bennet. Locatie is conferentiecentrum Oud London (Zeist). 
Vandaag is de laatste kans om u aan te melden! 
Aanmelding studiebijeenkomst 

In de volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over het
programma voor de studiemiddag van dinsdag 30 mei a.s..
Reserveert u de datum alvast?  

Regeling nieuwkomers en
ondersteuningsbekostiging ZOUT

Op verzoek van besturen die veel nieuwkomers opvangen, is de
Regeling nieuwkomers en ondersteuningsbekostiging SWV ZOUT
ontwikkeld. Deze beschrijft de bekostiging van de middelen
basis- en extra ondersteuning voor de tussentijdse instroom van
nieuwkomers. De gedachte hierachter: deze leerlingen verblijven
geregeld zo kort (korter dan een jaar) op de school dat de
benodigde bekostiging tekortschiet. 
Lees de regeling, met daarin de voorwaarden om in aanmerking
te komen voor deze bekostiging via de link:
Voorwaarden regeling bekostiging

Tip: Leergang Passend
Onderwijs
AVS Academie biedt vanaf september een Leergang Passend
Onderwijs aan voor schoolleiders in het PO en hun zorgteam. In
deze leergang komen relevante feiten, fabels en ontwikkelingen
rondom Passend Onderwijs aan bod. Er is er onder meer
aandacht voor wettelijke kaders en financiële stromen maar de
primaire focus ligt op uw eigen school en de kansen die daar
liggen.
Lees meer over deze leergang.
 

Colofon
Dit is de digitale nieuwsbrief van samenwerkingsverband PO
ZOUT. De nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar.

Afmelden? Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur
een mail naar Susan Hoek, s.hoek@swvzout.nl.

Mailadres redactie: info@swvzout.nl
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