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Nieuwsbrief Thuiszitterspact 2.0 Groningen - juni 2021
Onze eerste nieuwsbrief
Op de bijeenkomst van 9 juni jl. in het Forum al aangekondigd: de eerste nieuwsbrief van het
nieuwe Thuiszitterspact 2.0. Met deze nieuwsbrief willen we alle partners en hun
achterbannen informeren en inspireren. Nieuwe ontwikkelingen schetsen en rapporteren over
bereikte resultaten.
De volgende partners maken deel uit van het nieuwe Pact: de gemeente Groningen (afdeling
DMO en Leerplicht/RMC), samenwerkingsverband PO (regio centraal), samenwerkingsverband
VO Groningen Stad, de MBO's Alfa College, Noorderpoort, Menso Alting en Terra, WIJ
Groningen en de GGD Groningen.

Ondertekening van het Pact in het Forum
Op 9 juni 2021 is in het Forum in Groningen het nieuwe Thuiszitterspact 2.0 ondertekend. Velen
van jullie hebben deze boeiende en inspirerende bijeenkomst via een live stream
bijgewoond. Kon je er niet bij zijn of wil je het graag terugkijken? Dat kan door op het filmpje
onderaan deze nieuwsbrief te klikken.
Wil je de volledige opname van het verhaal van de moeder van een thuiszitter bekijken? Dat
kan via: https://youtu.be/Y8Q4kKtaIHE. Via 'lees meer' vind je de tekst van het afgesloten Pact.

Lees meer

Evaluatie afspraken ondersteuning onderwijs
Op 19 april jl. hebben we de bestaande afspraken tussen onderwijs en samenwerkingspartners
geëvalueerd. In afzonderlijke sessies met PO, VO en MBO is nagegaan of de bestaande
afspraken tussen onderwijs, leerplicht/RMC, WIJ Groningen en de GGD nog accuraat waren en
welke verbeteringen we met elkaar zien. Voor het basisonderwijs gaat het dan bijv. om de
ontwikkeling van Kindteams, vergelijkbaar met de AOJ-teams (Aansluiting OnderwijsJeugdhulp) in het voortgezet onderwijs. In het VO gaan we o.a. het stappenplan oplopend
verzuim 2.0 herijken en vastleggen wat de basisinzet van de jeugdarts van de GGD op school
is. Voor het MBO gaat het dan o.a. om het invlechten van het Expertise- & Consultatieteam
(ECT) MBO in de afspraken. Op dit moment lopen er nog verschillende uitgezette acties. In het
nieuwe schooljaar zullen we per onderwijssector aandacht besteden aan de implementatie van
de nieuwe afspraken.

Leden van de stuurgroep Thuiszitterspact
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? De volgende
personen zijn lid van de stuurgroep namens de
vertegenwoordigende organisaties:
SWV PO (centraal): Roel Weener & Bieny Bolt
SWV VO Groningen Stad: Erik de Graaf, voorzitter
MBO's: Hans Everhardt & Janneke Sikkema
Gemeente Groningen (Leerplicht/RMC): Sanwi Visser
Gemeente Groningen (DMO beleid): Marjan Brongers
GGD Groningen: Henk Bakker
WIJ Groningen: Miriam Feddema
We zullen, ook in de komende nieuwsbrieven, in de voettekst van de nieuwsbrief de leden van
de stuurgroep blijven noemen, zodat je altijd binnen je eigen organsatie iemand kunt
benaderen.

Stuurgroep Thuiszitterspact 2.0
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voorzitter) | Hans Everhardt, Janneke Sikkema (MBO's) | Sanwi Visser (Leerplicht/RMC Groningen)
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Vragen/meer info: benader het stuurgroeplid van je eigen organisatie

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u e.de.graaf@swv-vo2001.nl toe aan uw adresboek.

