2e, Intern Begeleiders, september 2020
Beste Intern begeleiders,
Hierbij onze 2e PCBO Nieuwsbrief Intern Begeleiders, waarin we informatie op ib-gebied delen.
Veel leesplezier gewenst met deze nieuwsbrief en “Oant sjen” op de 17e september!
IB-ers
Op 21 augustus hebben wij als ib netwerk
officieel afscheid kunnen nemen van H.R.
(Kinderkoepel), die nu geniet van haar
welverdiende pensioen.
D.T. (JWF) heeft per 1 september gekozen
voor een nieuwe uitdaging, van haar hebben
we ook afscheid genomen met een informeel
samenzijn. Vanwege de corona maatregelen is
er een vertegenwoordiging bij aanwezig
geweest vanuit het ib netwerk.
Voor de vacature op de JWF (ib/adjunct) is de
procedure gestart, het profiel wordt
binnenkort gedeeld op onze scholen.
I. (Kinderkoepel) en M. (Doarpsskoale
Wirdum) zijn inmiddels officieel gestart als iber bij PCBO en sluiten direct aan bij de
scholing van ons ib netwerk. Welkom!
Scholing Oplossingsgerichte gespreksvoering
Op 17 september vervolgen wij “live” de
scholing Oplossingsgerichte
Gespreksvoering. Jikke
Stokman is deze keer onze
trainer en locatie is de
kerkzaal van “De Schakel”
(Havingastate 7) in
Leeuwarden van 9.00 tot
16.30, inclusief lunch. Hier
is parkeerruimte.
Voorbereiding:
Hst 4 t/m 6 doornemen uit
“De Kracht van oplossingen”.

TLV aanvraag
Als binnen jouw school geen passend
onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd,
is een verwijzing naar het Speciaal
Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs
(SO) mogelijk. Daarvoor is een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
De school vraagt dit aan bij het
samenwerkingsverband. De school levert de
benodigde gegevens aan waaronder in ieder
geval een (door ouders getekend) en samen
met ouders en orthopedagoog geëvalueerd
ontwikkelingsperspectief, een
aanmeldformulier
(https://www.swvfriesland.nl/informatie-vooronderwijsprofessionals/)

en het integratief beeld van de
orthopedagoog. De school neemt de ouders
mee in deze aanvraag en de orthopedagoog
wordt vroegtijdig in het HGW-proces en het
TLV-aanvraagtraject betrokken. Wanneer alle
benodigde aanvraagstukken compleet zijn,
stuurt de ib-er het dossier naar Annemieke.
Via “Grippa” (beveiligde omgeving) voert
Annemieke het dossier in. Zodra de CvA de
TLV heeft toegekend, zet Annemieke deze in
ParnasSys. School pakt vervolgens de
communicatie met ouders op, zodat ouders
kunnen aanmelden bij het SBO of SO.
Coalitie
Op 19 november staat onze coalitie (dir.+IBers gepland. Vanuit ons ib-netwerk werd al
aangegeven dat deze geheel in het teken

moet staan van Oplossingsgericht werken
binnen de school en dat er ruimte moet zijn
om met elkaar hierover in gesprek te gaan.
Expertise netwerken PCBO
De netwerken zijn dit schooljaar allen op
hetzelfde moment gepland, zodat voor
iedereen duidelijk is wanneer de netwerken
bij elkaar komen en iedereen aanwezig is.
Op 7 september zijn de aanspreekpunten van
de netwerken bij elkaar geweest om uit te
wisselen welke onderwerpen (vanuit ons
strategisch beleid) vorig jaar en dit jaar
centraal staan binnen de netwerken. Kern is
dat alle netwerken ondersteunend willen zijn
aan het versterken van het onderwijs in de
groep. Wisselwerking en afstemming tussen
de specialisten, de scholen en het netwerk is
van groot belang.
In de (nieuwe) nieuwsbrief van PCBO voor alle
medewerkers, delen de netwerken in iedere
nieuwsbrief het proces waar ze doelgericht
mee aan de slag zijn.
Netwerk Begaafdheid
Tijdens de jaarlijkse personeelsvragenlijst is in
het voorjaar van 2020 geïnventariseerd welke
leerkrachten graag willen participeren (in een
nieuw op te zetten) begaafdheidsnetwerk. Dit
initiatief is nu (vanwege corona wat later dan
gepland) opgepakt. De voorbereidingen voor
het 1e netwerk zijn gepland. Mocht jij of een
collega voor dit netwerk nog belangstelling
hebben om hieraan deel te nemen, geef dit
dan even door aan Annemieke.
Werkgroep “Visie op toetsing & evaluatie”
Dit najaar start de werkgroep, waarvoor
deelnemers (vanuit verschillende netwerken)
zich in het voorjaar al hadden opgegeven. Met
elkaar gaan we verkennen welke toetsings- en
evaluatiemogelijkheden er op dit moment zijn,
vanuit welke visie en hoe ondersteunend die
zijn voor ons onderwijs. Binnen PCBO wordt
nu op alle scholen Cito gebruikt, de werkgroep
gaat informatie verzamelen en bekijken of er
een nieuw “toetsingskader” voor PCBO kan
komen passend bij onze visie.
Regiecentrum
Het regiecentrum Bescherming en Veiligheid
wil graag preventiever werken. Daarom gaan
ze met samenwerkingspartners (o.a.

Jeugdhulp, Fier, Politie enz.) inventariseren
waar het onderwijsbehoefte aan heeft. Zie:
https://www.regiecentrumbv.nl/expertisecent
rum/deskundigheidsbevordering/
Veilig Thuis Friesland kan je altijd (preventief)
bellen voor meedenken en advies.
Nice to know
De traumasensitieve school – Anton Horeweg
Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas.

Zeker nu een aanrader. Het
boek biedt kennis over de
achtergrond van trauma en
de gevolgen ervan op de
ontwikkeling van het
kinderbrein. Met
voorbeelden,
handelingsadviezen en tips.

