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Fijne vakantie!!

Het eerste halfjaar van schooljaar 2015-2016 ligt bijna achter ons.
Bij SPO West hebben we ons gericht op meerdere zaken:
de studiedag over basisondersteuning en good practices
van collega scholen;
het aannemen van Experts Passend Onderwijs;
het verder consolideren van de organisatie als Steunpunt
Passen Onderwijs voor de 11000 kinderen en 37 scholen
Het beeld laat zien dat er meer arrangementen 6-7 en 8 worden
aangevraagd. Dit is een goede zaak. Het is immers belangrijk
dat alle kinderen op onze scholen hier gebruik van kunnen
maken.
In deze Flits stellen de experts passend onderwijs (EPO) van SPO
West zich aan jullie voor. Zij werken op onze scholen voor de
extra ondersteuning. Daarnaast zijn er experts die incidenteel
voor 1 specifieke arrangement worden ingezet.
De komende maanden zullen er op alle scholen consult uren
beschikbaar komen. De EPO bezoeken jouw school om de
specifieke route naar het arrangeren door te nemen. In de Flits
staat dit initiatief helder uiteengezet.
Via deze weg wil ik alle collega’s van onze scholen en
medewerkers van SPO West een mooie kerstvakantie
toewensen.
Hans Klaassen
Projectleider SPO West

Experts Passend Onderwijs SPO-West
Even voorstellen…
Even voorstellen

Marja van den Brandt.
Mijn naam is Marja van den Brandt. Ik woon in Westerpark en
ben opgeleid als leerkracht en ontwikkelingspsycholoog. Als
leerkracht heb ik voor Orion (openbaar bestuur Speciaal
Onderwijs) 15 jaar op de Mytyl-Tyltyl-school gewerkt
(leerlingen met een lichamelijke beperking). Daarna heb ik
vier jaar onder andere als mentor op het Orioncollege West
gewerkt (school voor o.a. doven en leerlingen met Ernstige
Spraak-taal Moeilijkheden).Voor mij is het een uitdaging om
samen met de intern begeleider/leerkracht en leerling
verder te komen, waar dat tot dan toe niet is gelukt.
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Ken je mij al?

Hella van Mil.
Mijn naam is Hella van Mil, en ik werk sinds 26 oktober 2015 als
Ambulant Begeleider bij SPO West. Door de invoering van
Passend Onderwijs is de diversiteit binnen de scholen
toegenomen, en daarmee ook de vraag om ondersteuning
van de leerkrachten. Ik vind het heel leuk om hieraan bij te
dragen. Ik heb zelf ook voor de klas gestaan in het regulier en in
het speciaal onderwijs en ik heb ervaren dat het heel lastig kan
zijn om ieder kind te geven wat hij/zij nodig heeft.
Naast leerkracht ben ik ook orthopedagoog en GZ-psycholoog,
en binnen het werk bij SPO West kan ik ook op dat vlak mijn hart
ophalen. Door goed te kijken naar de kinderen en te luisteren
naar de ervaringen en vragen van de leerkrachten denk ik
mee over de beste aanpak.
Naast werk zijn er ook andere dingen die belangrijk voor me
zijn: ik hou van muziek en tuinieren; verder maak ik graag
stedentrips.
Sonja Brilman.
Ik stel mijzelf graag aan jullie voor. Mijn naam is Sonja Brilman en
ik werk nu 22 jaar in het speciaal onderwijs met zeer moeilijk
lerende kinderen. De laatste 12 jaar heb ik ook gewerkt als
ambulant begeleider cluster 3 in Amsterdam.

Ook ik ben er bij!

Momenteel sta ik 2 dagen voor de klas op de van
Koetsveldschool (so zml). Daarnaast werk ik 1 dag op de
Westerparkschool (project passend onderwijs) en 1 dag bij SPO
West. Tevens volg ik een opleiding didactisch beeldcoach.
Bij SPO West ben ik samen met anderen, zml specialist in het
begeleiden van kinderen, leerkrachten en scholen. Momenteel
werk ik hier 1 dag, Ik kan breed ingezet worden voor een korte
periode kindbegeleiding, leerkracht begeleiding, toepassen
van speciale leerlijnen en schoolbegeleiding.
De uitdaging in dit werk zit voor mij in het goed in kaart
brengen van een kind en zijn/haar mogelijkheden. En samen
met scholen een weg vinden om een goed onderwijsaanbod
te doen aan deze speciale leerlingen. Het welzijn van het kind
en de mogelijkheden van de scholen zijn de basis van waaruit
ik werk. Ik doe dit werk omdat het mij uitdaagt om creatief te
zijn en samen met school te zoeken naar wat mogelijk is.
Tilly Mosch.
Hallo allemaal. Mijn naam is Tilly Mosch en sinds 1 december
2015 ben ik werkzaam bij SPO West als Expert passend
onderwijs. Hiervoor was ik werkzaam als ambulant begeleider in
't Gooi. De omschakeling naar Amsterdam is groot maar erg
leuk!
Ik ben opgeleid als leerkracht en onderwijskundige en heb mij
gespecialiseerd binnen cluster 4; gedrag. Het kijken naar
kinderen, kijken 'achter' het gedrag en dan samen met de
leerkracht interventies inzetten maken mijn werk boeiend. In
mijn rugzak zit kennis over onder andere Taakspel, Kids'skills, De
eerste stap, sociale vaardigheden en co-teaching.
Mijn motto: kinderen zijn leuk en zij verdienen de beste
leerkracht. Na het werk ben ik graag sportief bezig: fietsen,
wandelen en yoga.
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Jose Kromhout v/d Meer.
Mijn naam is Jose Kromhout v/d Meer. Als expert Passend
Onderwijs hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan
succesvol Passend Onderwijs voor leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte. Ik heb een rijke ervaring
opgedaan in het SO cluster 4 als leerkracht, dramatherapeut,
intern - en ambulant begeleider.
Expertise:
Leerkrachtcoaching
Handelings Gericht Werken
Handelings Gericht Observeren
Klassenmanagement
Dramatherapie
Psycho-educatie (Ik ben speciaal en Kijk mij)
Gedrag
Jonge kinderen
Overstap PO/VO
Autisme
Passend Onderwijs ( extra ondersteuning)

Consultfunctie SPO-West
Consultfunctie
CONSULTFUNCTIE SPO WEST EXTRA ONDERSTEUNING
In de tussenevaluaties bijeenkomsten met de scholen hebben
we de werking van SPO-West telkens zorgvuldig met elkaar
besproken. In de praktijk blijkt dat de werking op papier wel
helder en transparant is maar de uitvoering wat weerbarstiger
is. Scholen geven aan, een vorm van consultatie te willen. Dit
gaat dan met name over de volgende onderdelen:
-

werking OPP en groeidocument;
wanneer wordt basisondersteuning extra ondersteuning
en wanneer een TLV;
vormen van ondersteuning bij de ‘extra ondersteuning’;
waar willen de scholen bij het doorlopen van de
stappen in het arrangeren bij geadviseerd worden.

Daarom zal na de kerstvakantie een Expert Passend Onderwijs
(EPO) contact opnemen met de directie van de school om een
eerste gesprek met de directie en IB-er te plannen.
De meeste vragen liggen bij ‘het onwennig zijn in het werken
met de arrangementen extra ondersteuning’. Naast de
evaluatie blijkt het ook uit de overmatige verzoeken van
informatie bij de coördinator van SPO West.
Op de studiedag hebben we een eerste aanzet gemaakt om
met elkaar in gesprek te gaan over de basisondersteuning op
de scholen. Nu beogen we in deze verhelderinggesprekken
meer concrete invulling te krijgen over hoe de
basisondersteuning nu op de school is, en verder moet worden
ontwikkeld.
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Na overleg met de bestuurders is besloten dat we van
januari 2016 tot en met juni 2016 een vorm van
consultbezoeken op de scholen organiseren. Hiermee
komen we tegemoet aan de wens van de scholen en
kunnen we nog beter monitoren wat er mogelijk nog
versterkt kan worden om elk kind een passende vorm van
ondersteuning te bieden.

Studiedag basisondersteuning 21-9-2015
Op 21 september jl. kwamen bijna alle scholen die gebruik
maken van SPO West samen voor een studiedag met als thema
de basisondersteuning binnen passend onderwijs. Na afloop
kreeg een ieder het verzoek deze dag te evalueren en de
bevindingen hieruit willen we graag met jullie delen.
De dag werd na de opening afgetrapt door Jaap Peters die op
een boeiende manier aanzette tot nadenken over hoe
maatschappelijke ontwikkelingen (ontwikkelingen in andere
bedrijfstakken) ook in het onderwijs hun weerslag hebben of
gaan krijgen. Uit de enquête blijkt dat de meeste deelnemers dit
als inspirerend hebben ervaren, en worstelen met de vraag hoe
we steeds meer kunnen zorgen voor eigenaarschap in de
scholen.
De rest van de dag zijn we in samenwerking met groepjes
scholen bij elkaar, gaan inzoomen op de basisondersteuning.
Centraal stond: waar sta je met jouw school, wat werkt goed bij
jou op school en waar wil jij je verder in ontwikkelen. Na dit met
elkaar gedeeld te hebben, waren de meeste deelnemers
enthousiast. Wel hoorden we terug dat meer informatie gewenst
is. Om hieraan gevolg te geven komen de Experts Passend
Onderwijs tussen januari en de zomer naar alle scholen om
hierover verder per school in gesprek te gaan en jullie hiermee
verder op weg te helpen indien gewenst(lees hierover verder in
de Flits onder ‘consultfunctie’).
Om te evalueren en reflecteren op de dag hadden we een
terugspeeltheatergezelschap uitgenodigd. In de zaal merkten
we (en dat zien we terug in de evaluaties) dat deze vorm heel
wisselend ervaren werd. Deze feedback zullen wij meenemen
wanneer er weer een studiedag wordt georganiseerd.
Al met al kijken we terug op een geslaagde dag die aanleiding
geeft om meer met elkaar te delen als het gaat om onze
ervaringen met Passend Onderwijs.
Judith Mooij
Coördinator SPO West

