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Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF
Editie oktober 2019
Vanuit Passend Onderwijs Almere
Blog Hetty Vlug | Veelstemmig koor
Reporter Radio maakte zondag 29 september de reportage
Passend onderwijs: zorg of zegen? Hetty Vlug beschreef haar
bespiegelen hierover in onderstaand blog
> Lees de blog
> Luister de uitzending van Reporter Radio

Estafette-interview Belia Haasbroek
Voor het Estafette-interview interviewden
Jonah, Raven en Valentijn van het
Echnaton Belia Haasbroek
Brandpuntfunctionaris bij GGD Flevoland.
Belia vertelt onder andere over haar zorgen
over wachtlijsten en woningruimte in Almere,
maar ook over de goede samenwerking
tussen de ketenpartners. Dit bijzonder
gesprek leidde tot dit diepte-interview

College van B en W bezoekt OPDC-Almere
Dinsdag 1 oktober bracht het College van Burgemeester en
Wethouders (B en W) een bezoek aan het OPDC-Almere.
Eerst kregen ze een presentatie van een aantal leerlingen,
geholpen door directeur Carine Slots en zorgcoördinator Helen
Visser. Daarna kregen alle leden van B en W een persoonlijke
rondleiding van een leerling door het gebouw en vervolgens
hield Hetty Vlug, directeur-bestuurder van coöperatie Passend
Onderwijs een presentatie.
> Lees meer

Onderwijsnetwerk
Op dinsdag 15 oktober vond het eerste onderwijsnetwerk van
dit schooljaar plaats. Het thema was leren van wetenschap en
ervaringen uit de praktijk. Sprekers waren dr. Bert Wienen en
een panel van professionals. Ook deed jeugdarts Jennifer
Roseval een beroep op scholen om mee te helpen met haar
promotie-onderzoek over schooluitval in het PO, zie in de
bijlage haar onderzoeksvoorstel.
> Lees meer over het onderwijsnetwerk
> Zie Jennifer Rosevals onderzoeksvoorstel
Uitvraag doelmatigheid
De uitvraag Doelmatigheid zal dit schooljaar plaatsvinden
tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie.
Schooldirecteuren zullen een mail ontvangen vanuit het
samenwerkingsverband waarin al zoveel mogelijk gegevens
zijn ingevuld.

Nieuw aanmeldformulier SMW
Het aanmeldformulier schoolmaatschappelijk werk (SMW) is
vernieuwd. U kunt het vinden op de website van Passend
Onderwijs op de formulierenpagina onderaan bij het kopje
"overig", of het formulier meteen hieronder downloaden.
> zie het formulier op de website
> download het formulier hier
Verlenging bovenschoolse licentie Language Nut
Languagenut is een webbased programma voor leerlingen die
een vreemde taal willen/kunnen leren. Languagenut kan ook
ingezet worden voor leerlingen die Nederlands moeten leren,
omdat zij een andere moedertaal hebben. Zo’n 43 scholen
maken er al gebruik van en wij zijn blij dat de bovenschoolse
licentie verlengd wordt.
> Lees verder

Vanuit de ondersteuningsplanraad

Notulen en vacatures OPR
De OndersteuningsPlanRaad (OPR), het medezeggenschapsorgaan voor leerlingen, ouders en
personeelsleden bij Passend Onderwijs Almere, heeft de eerste vergadering in dit schooljaar
gehouden op 26 september. Aan de orde zijn onder andere gekomen de OPR jaarplanning
voor dit schooljaar, het verbeteren van de dialoog tussen OPR en de bestuurder Passend
Onderwijs Almere en het onderwerp toeleiding in relatie tot zorgplicht. De vastgestelde notulen
van de OPR vergaderingen zijn te raadplegen via onderstaande link:
> link notulen OPR
Ook meepraten? Er zijn nog enkele vacatures in de OPR. Per bijgewoonde vergadering
geldt er een vacatievergoeding. Kijk op
> Vacatures OPR

Taalcentrum
Notitie uitstroom Taalcentrum PO
Een werkgroep bestaande uit directie en/of intern begeleiders
van een aantal scholen van ASG, SKO , Prisma en het
Taalcentrum PO is tussen juni 2018 en maart 2019 enkele
keren bijeen geweest om de uitstroom vanuit het Taalcentrum
naar het primair onderwijs in Almere nader te beschouwen,
knelpunten te bespreken en met voorstellen te komen ter
verbetering.
> Lees hier de Update uitstroom Taalcentrum PO naar regulier
PO

Uitstroomdata Taalcentrum PO
De bijeenkomsten over uitstroom bij het Taalcentrum zijn van 15.30-16.30 uur op de locatie
Sesamstraat 1 (kruidenwijk). Hierbij de data van de uitstroommomenten schooljaar 2019-2020:
16 december 2019
10 februari 2020
20 april 2020
29 juni 2020
zie de website voor meer informatie

Nieuws uit Almere
Gemeente Almere jaarlijks 8,3 miljoen bezuinigen
De gemeente Almere gaat elk jaar 8,3 miljoen euro
bezuinigen. Dat staat in de programmabegroting 2020 die
wethouder Julius Lindenbergh van financiën donderdagavond
aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Onder andere op
welzijnswerk in de stad zal volgens de programmabegroting
1,5 miljoen worden bezuinigd. Op JGZ wordt juist
geïnvesteerd. De begroting is nog niet definitief.
> Lees verder
Eindcongres Academische werkplaats Samen op school
Op 9 oktober vond het eindcongres AWTJ SoS plaats in
Dronten. Sprekers waren prof. dr. Paul Frissen, prof. dr. Micha
de Winter en promovendi Sharon Stellaard en Jantien Gerdes.
> Zie hier toekenning vervolgsubsidie en sfeerverslag dag
> Klik hier voor een samenvatting van de sprekers
> filmpje vier jaar academische werkplaats

Intentieverklaring tegen kinderarmoede
1 op de 7 Almeerse kinderen groeit op in armoede. Om hier
verandering in te brengen tekenden de gemeente Almere en
bijna twintig maatschappelijke partners zoals de
schoolbesturen, De Schoor, Humanitas, VMCA, Jeugd Sporten Cultuurfonds, , VLA, PWO en Playing for succes de
intentieverklaring van de landelijke Alliantie Kinderarmoede
> Lees meer

Samenwerken aan veiligheid in het onderwijs en de
kinderopvang
In de Week tegen Kindermishandeling nodigt de gemeente
Almere alle professionals werkzaam in het primair onderwijs
en de kinderopvang uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over
de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Veilig
Thuis Flevoland en de Jeugdgezondheidszorg Almere gaan
tijdens deze bijeenkomsten in op het werken met de nieuwe Meldcode, het afwegingskader en
de nieuwe werkwijze van VTF. Aan de hand van casuïstiek zal door VTF en JGZ Almere de
Meldcode in praktijk worden gebracht.
> Bekijk de uitnodiging
Humanitas Gezin en Verlies
Humanitas Gezin en Verlies – in november gaan weer
kosteloze programma’s voor kinderen, jongeren en hun ouders
van start. KOESA en ScheidingsAtlas voor ouders gaan over
het omgaan met scheidingen. Sterprogramma helpt jongeren
met rouwverwerking.
> Klik hier voor meer informatie

Er is weer plek bij het maatjesproject Humanitas Match
Almere!
Bij Humanitas Match Almere hebben wij ruimte voor nieuwe
deelnemers (4 t/m 24 jaar) die tijdelijk een positief steuntje in
de rug kunnen gebruiken. Ken jij, of een collega, een kind of
jongere woonachtig in Almere die bijvoorbeeld niet lekker in zijn of haar vel zit, te maken heeft
met eenzaamheid, een beperkt netwerk of een diagnose (bij het kind/de jongere of binnen het
gezin)?
> Lees verder

Collage | uitnodiging dag van de cultuureducatie
Flevoland
Op woensdag 13 november vindt de Flevolandse Dag van de
Cultuureducatie 2019 plaats, een middag vol verrassende
ontmoetingen en workshops waarbij je cultuuronderwijs zelf kunt beleven en inspiratie krijgt om
dit aan de leerlingen door te geven.
> Lees verder

Landelijk nieuws
Toezicht op naleving van de zorgplicht
Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk
vierjaarlijks onderzoek of onze voorbereiding daarop van de Inspectie van het Onderwijs.
Zij gaan toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd
in de wet. Bij tekortkomingen treden ze handhavend op.
> Lees verder
Week tegen de kindermishandeling
Van 18 t/m 24 november 2019 is het de Week tegen
Kindermishandeling. Centraal staan deze keer de ervaringen
van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd
zagen met kindermishandeling.
> lees verder

Artikelen en websites
Nivoz | De kracht van boze ouders
Trainer Ivo Mijland schreef het boek 'De kracht van klagende
ouders'. De media benaderde hem om te bespiegelen over de
tendens dat ouders sneller naar de rechter zouden stappen. In
plaats van hierin mee te gaan, stortte hij zich op wat men kan
doen om constructief in gesprek te blijven met ouders.
> Lees hier zijn artikel

Slimeducatief | Edu-talks
Op Slimeducatief kun je filmpjes van edu-talks en hand-outs
vinden. Zo is er bijvoorbeeld de edu-talk 1+1=3 over dubbel
bijzondere leerlingen.
> Website van Slimeducatief
> Edu-talk over dubbel bijzondere leerlingen
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