1e, Intern begeleiders, april 2020

Beste Intern begeleiders,
Hierbij onze aller 1e PCBO Nieuwsbrief Intern Begeleiders in een bijzondere tijd.
Vanwege het Corona virus komen we nu niet fysiek bij elkaar. Het ziet er naar uit dat dit voorlopig
ook niet kan, vanwege de groepsgrootte van het ib-netwerk.
Met het ondersteuningsteam hadden we al het idee opgepakt om een nieuwsbrief te initiëren in het
najaar van 2020, zodat we daarin belangrijke informatie centraal kunnen delen (en niet meer uit te
hoeven wisselen op het ib netwerk of per mail). Nu de situatie voor ons allen totaal anders is, leek dit
ons een goed moment om nu al te starten met de 1e nieuwsbrief.
Het idee is om de nieuwsbrief 4 keer per jaar (voor ieder ib-netwerk) uit te laten komen en hierin
informatie op te nemen die voor de ondersteuning van onze leerlingen en leerkrachten relevant is.

Toetsing & evaluatie
Cito maakt het mogelijk in de normering dat
de Eind toetsen ook in het najaar nog kunnen
worden afgenomen. Onze scholen zijn vrij in
deze keuze om de toetsen in juni of
september af te nemen (minimaal 1 maand
onderwijs). Bekijk met jouw team welke
(toets)gegevens je nodig hebt om het
onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.
Methodemakers zijn gevraagd om formatieve
toetsen te maken, zodat inzichtelijk gemaakt
kan worden welke stof leerlingen beheersen.
https://www.lesopafstand.nl/
Opleiding Taalcoördinator
De opleiding taalcoördinator (zie bijlage) gaat
dit najaar van start. Aan jullie de vraag om dit
onder de aandacht te brengen bij jullie
collega’s. De aanmelding kan ook nog in
september, eind oktober gaat de opleiding
starten. Specifiek vragen we aandacht voor
deze opleiding omdat taalontwikkeling
cruciaal is, binnen PCBO is er behoefte aan

nieuwe coördinatoren. Leerkrachten (die de
opleiding gaan doen) zijn in het
Taalexpertisenetwerk van harte welkom!
SOP
Het schoolondersteuningsprofiel staat klaar
om in te vullen in IK-ZO, dit ligt bij jouw
directeur. Streven was om dit voor 1 mei
gereed te hebben. Vanwege de situatie is de
deadline verschoven naar 1 juni. Je hebt tot 1
juni om het SOP in te vullen, na 1 juni kan je
teksten bijvoegen. De definitieve versie
moet de MR en het bestuur ondertekenen.
Voor de zomervakantie moet het
ondertekende SOP aangeleverd zijn bij Hans.
Na deze vaststelling wordt het SOP jaarlijks
geactualiseerd voor 1 oktober.
Aanmeldingsprocedure plusklas
De aanmeldingscommissie heeft onlangs 21
aanvragen binnen gekregen voor de Plusklas
van groep 7. In alle aanmeldingen waren de
ondersteuningsbehoeften samen met ouders
en de leerling (ondanks deze roerige periode)

concreet inzichtelijk gemaakt. Hierdoor heeft
de aanmeldingscommissie op basis van de
dossiers en enkele gesprekken met
leerkrachten vlot keuzes kunnen maken. De
scholen die het betreft zijn al ingelicht over de
gemaakte keuzes. Na de meivakantie
ontvangen alle aangemelde leerlingen, van
I.K., een persoonlijke brief over de uitslag van
de aanmeldingsprocedure en het vervolg.
De Plusklas blijft na de meivakantie
afstandsonderwijs verzorgen. Inge zet
opdrachten voor de leerlingen klaar.
Afgestemd op de onderwijsbehoefte van de
leerlingen kunnen zij aan de slag.
Ondersteuning blijft Inge op afstand bieden.
Jaarkalender 2020-2021
De vergaderdata voor het nieuwe schooljaar
2020-2021 zijn (bijna) vastgesteld, het
definitieve overzicht krijgen de directeuren in
week 20.
Alvast enkele highlights:
De training Oplossingsgerichte
gesprekvoering zal worden vervolgd dit
najaar. Ook voor de directeuren is de
trainingsdag “Oplossingsgericht leiding geven”
verplaatst naar september. Deze dag is alleen
voor directeuren.
Nieuw is, dat de expertisenetwerken dit
jaar verticaal bovenschools zijn gepland na
overleg met de aanspreekpunten van de
expertisenetwerken. Op geplande dagen
zitten alle expertisenetwerken op hetzelfde
moment bij elkaar. In 1e instantie gaan we dit
1 jaar uit proberen. We verwachten hiermee
meer ruimte in de planning voor schoolteams
te creëren, toegenomen aanwezigheid bij het
netwerk en de verbindingen tussen de
netwerken kan gemakkelijk worden
opgezocht.
JET
Sinds 1 januari 2020 is het Jeugd ExpertTeam
binnen de gemeente Leeuwarden van start
gegaan. Zij bepalen nu de toegang tot de
Jeugdwet. Binnen PCBO willen we heel graag
weten hoe dit verloopt. Bij veel ondersteuning
is het Ondersteuningsteam al betrokken en
hebben we daar zicht op.
Heb je aanbevelingen voor de samenwerking
met het JET (wat werkt of zou nog beter

kunnen), dan horen we dat graag van jullie.
Neem dan even contact op met Annemieke.
Nice to know
Filmpje van Steven Pont van LBBO:
https://drive.google.com/file/d/1in6y98ZQ9V
YuRf1bUOfSMYhJngJrxMCI/view
Tip van onze gedragspecialisten:
https://mailchi.mp/027db685fb99/zien-in-deklas-nieuwsbrief-thuisonderwijs3196441?e=1ef5bfc599
Heb je lees of do-tips voor jouw collega’s?
Deze kunnen hier geplaatst worden. Mail naar
a.huiskamp@pcboleeuwarden.nl
Afsluitend
N.a.v. het 1e initiatief hebben wij als ibnetwerk nu wekelijks digitaal overleg. Veel van
jullie lukt het om daar bij te zijn. Een
waardevol initiatief en erg fijn om zo samen te
kunnen uitwisselen en afstemmen.
In de directieraad en het ib-netwerk zijn al
mooie initiatieven gedeeld om het onderwijs
na de meivakantie fysiek weer op te starten.
Een enorme klus waar we samen de schouders
onder zetten. Wij wensen jullie ontzettend
veel succes toe bij het uitdenken en uitvoeren
van deze (nieuwe) organisatievormen.
Mochten we als ot inhoudelijk en praktisch
mee kunnen denken, dan doen we dat graag.
Wij wensen jullie een hele fijne en ontspannen
meivakantie toe. Denk om elkaar en blijf
gezond!
Hartelijke groet,
Ondersteuningsteam

