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De CvT is in staat
efficiënt de vragen van
de scholen analytisch
en oplossingsgericht te
behandelen

Het jaar 2014 zal binnenkort overgaan naar 2015. Een mooi moment om
even stil te staan bij de laatste ontwikkelingen van SPO West!
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om SPO West goed van start te
laten gaan. De CvT’s zijn gevormd en hebben een start gemaakt. Ook
hebben er inmiddels gesprekken plaatsgevonden met de scholen van El
Amien. Zoals we weten nemen zij ook deel aan de arrangementen van SPO
West. Van belang is dat we met elkaar dezelfde ‘taal’ spreken als we het
hebben over onderwijsbehoefte en HGW. Daarom bespreken we hoe de
basisondersteuning op alle scholen vorm heeft gekregen.
De nieuwe website is bijna klaar. Het nieuwe logo zie je al bij de SPO Flits:
met dank aan de ontwerpers! In januari zal die voor de scholen toegankelijk
worden.
Het arrangeren is nu ook begonnen. Hiervoor wordt het Groeidocument
gebruikt. Deze is onlangs aangepast en nu goed te gebruiken. De leden van
de Commissie van Toekenning hebben 2 scholingsbijeenkomsten gehad
waardoor ze nu voldoende in staat zijn efficiënt de vragen van de scholen
analytisch en oplossingsgericht te behandelen. Verderop in deze Flits
hierover meer.
In januari organiseren wij een bijeenkomst met alle IB-ers waarin we het
Groeidocument doornemen. Ook de onderwijsadviseurs van het SWV
Amsterdam Diemen worden hiervoor uitgenodigd. Hierover lees je meer in
deze SPO West Flits.
Judith Mooij heeft haar coördinatie al goed op de rails: ze is nu voor alle
scholen bekend en benaderbaar: daar is ze immers ook voor!
Volgend jaar richten we ons op de verdere inbedding van deze
organisatievorm, gaan we monitoren en ons ook richten op wat we naast
het arrangeren nog meer kunnen betekenen voor onze leerlingen om
Passend Onderwijs te bieden.
Kortom: we sluiten 2014 af met een mooi resultaat…we pakken door in 2015!
Mede namens de leden van de expertgroep en de stuurgroep, wens ik jullie
een mooi en Passend 2015.
Hans Klaassen
Projectleider SPO West

Ervaringen van een commissie

Inmiddels zijn er twee
aanvragen besproken
met scholen

Nadat de leden Commissies van Toekenning 2 scholingsbijeenkomsten
hebben gehad ter voorbereiding op hun nieuwe taak zijn ze in oktober
van start gegaan. STWT en AWBR hebben beiden hun eigen Commissie.
Zij gaan met de scholen in gesprek als er een aanvraag voor extra
ondersteuning (arrangement 5, 6, 7 of 8) is gedaan. Als er een
aanvraag is van 1 van de El Amien scholen dan neemt hun zorg
coördinator deel aan bij de CvT als lid.
Inmiddels zijn er twee aanvragen besproken met scholen en zullen er na
de kerstvakantie meerdere volgen.
Tijdens de gesprekken merken we dat er wordt stilgestaan bij wat een
school al (planmatig) heeft geprobeerd in de aanpak van een leerling
met een speciale onderwijsbehoefte en wat hier aanvullend op
mogelijk is. Ook gaan de gesprekken over of dit past in de
basisondersteuning van de school of dat dit (gedeeltelijk-) past in de
arrangementen voor extra ondersteuning.
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Info bijeenkomst IB-ers AWBR en STWT
Monitoring kwaliteit
basisondersteuning

Donderdag 15 januari organiseren wij een informatieve bijeenkomst
voor de IB-ers van beide besturen.
De bijeenkomst is van 13:30 – 15:00 uur op de Goeman Borgesiusschool,
Aalbersestraat 35, Amsterdam

De volgende items staan op het programma:
1. Inleiding door Hans Klaassen projectleider SPO West
2. Feedback op werkwijze.
3. Inventarisatie expertise AWBR en STWT
4. Monitoring kwaliteit basisondersteuning
5. Vragen

Info bijeenkomst MR - GMR
Stand van zaken en
monitoring kwaliteit
basisondersteuning

Dinsdag 20 januari organiseren wij een informatieve bijeenkomst voor
de MR en GMR van beide besturen.
De bijeenkomst is van 19:00 – 20:00 uur bij SBO De Kans.
De volgende items staan op het programma:

Inleiding door Hans Klaassen projectleider SPO West

Algemene informatie over de organisatie SPO West

Stand van zaken

Feedback op werkwijze

Monitoring kwaliteit basisondersteuning

Vragen

