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Beste wensen voor 2022!
Onze wens voor 2021 was dat we vooral weer veel 'samen' zouden ervaren.
Helaas bleek corona standvastiger dan gedacht. Voor 2022 wensen we jullie
alle goeds! Laten we er met elkaar een mooi en goed onderwijsjaar van
maken.

Zorgplicht
Met regelmaat zijn de ECT-ers van het swv betrokken bij leerlingen die een
(nieuwe) plek zoeken. In de praktijk zijn de ECT-ers veel tijd kwijt met het
doen van vooronderzoek naar een passende plek. De zorgplicht is echter een
bestuurlijke taak. Om het traject zuiver te houden stellen we in de toekomst
bij vragen aan het swv de wens van de ouder/leerling centraal: welke school
heeft hun voorkeur? Na aanmelding komt de zorgplicht bij dat bestuur te
liggen. De ECT-er van de betrokken school kan vervolgens in het vervolgtraject
ondersteuning bieden.
In deze periode ontvangen de schoolbesturen van het Ministerie van OCW ook
een brief over zorgplicht. Deze brief gaat nader in op de betekenis van
zorgplicht en de verantwoordelijkheden van schoolbesturen rond dit thema.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
en hun ouders te vaak worden ‘weggeadviseerd’ zonder dat er onderzoek is
gedaan en een passende plek is gevonden.

Gesprekken directie & ondersteuningsteams
Ook dit schooljaar willen we vanuit het swv (directie/bestuur & ECT)
de komende periode graag in gesprek met de directie en het
ondersteuningsteam van de school. Dit om de verbinding van het swv met de
vestigingen te versterken.
Via de mail is een brief gestuurd met de uitnodiging voor dit gesprek en
is onze beschikbaarheid in een bijlage aangegeven. Tevens is een verzoek
gedaan om online een kort tevredenheidsonderzoek in te vullen: door het
management, de ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog. De
gesprekken duren max. anderhalf uur en vinden (voorlopig) plaats in MS
Teams.
De eerste scholen hebben hun overlegmoment reeds vastgelegd. Vriendelijk
verzoek aan de andere scholen dit z.s.m. in te plannen. Via 'lees meer' kom je
ook op het online tevredenheidsonderzoek.

Lees meer

Inzet Overstapcoach in de overgang VO-MBO
Bij de soms complexe overgang van leerlingen van het VO naar het MBO,
waarbij de Overstapcoach (voorheen de doorstroombegeleider) ingeschakeld
wordt, is het van belang de uiterste aanmelddatum in acht te nemen. Deze
uiterste termijn van aanmelding is 1 maart a.s.

Volverklaring Diamantcollege, Erasmus (RENN4) & TTVO
Voor de kerstvakantie is een volverklaring voor de beide VSO-locaties
(Diamantcollege en Erasmus) van RENN4 ontvangen. Ook de TTVO-afdeling van
het OPDC zit inmiddels vol. We zijn, samen met enkele scholen en besturen,
in gesprek om op korte en langere termijn gezamenlijk oplossingen te zoeken.

Kleinschalige onderwijsvormen/maatwerk havo-vwo scholen
Het swv heeft in december 2020 €700.000 beschikbaar gesteld aan de
besturen, met het verzoek om dit te besteden aan kleinschalige
onderwijsvormen/maatwerk in de havo/vwo-scholen. Recent is €350.000 aan
dit budget toegevoegd en is het traject verlengd tot de zomer van 2023.
De volgende scholen nemen deel aan dit traject: CSG Augustinus, CSG Wessel
Gansfort, Harens Lyceum, Topsport Talentschool (TTS), Montessori Lyceum,
Werkman Stadslyceum, Kamerlingh Onnes, Leon van Gelder, Praedinius,
Gomaruscollege Vondelpad 1-3, Parcival College, Willem Lodewijk en het
Maartenscollege.
Doel van een kleinschalige onderwijsvorm/maatwerk is het voorkomen van
een mogelijke doorverwijzing naar het speciaal onderwijs of schooluitval. Alle
scholen hebben hiertoe plannen gemaakt en we volgen deze plannen in
verschillende kennisdelingsbijeenkomsten. De RuG (dr. Anke de Boer) doet
onderzoek naar de verschillende vormen van KOV/maatwerk.

Overzicht inzet paramedisch team, OZL, UMCG & GGD
Heb je leerlingen met medische of sensomotorische problemen op school?
Bijv. een acuut ernstig zieke leerling of een leerling met een chronische
aandoening. Waar kun je dan terecht voor ondersteuning?
Er zijn vier partijen die, elk op hun eigen gebied, scholen helpen leerlingen
om passend onderwijs te bieden: het paramedisch team van Cedin, Onderwijs
aan Zieke Leerlingen (OZL), de Educatieve Voorziening van het UMCG en de
GGD. Op verzoek van het swv is een flyer gemaakt met een overzicht.
Via 'lees meer' vind je dit overzicht, waarin je snel kunt zien welke expertise
je op welk moment het beste kunt benaderen en hoe je ze kunt bereiken.

Lees meer

Weerbaarheidstraining Bounce
Bounce is een brede weerbaarheidstraining voor jongeren tussen de 12 en 18
jaar oud waar alle jongeren baat bij kunnen hebben, zeker in deze onzekere
tijd. Ondersteund door NPO-gelden kan WIJ Groningen deze trainingen op de
V(S)O scholen kosteloos aanbieden.
Onderzoek laat zien dat een sterke veerkracht een beschermende factor is bij
de preventie van risicogedrag. In actieve groepstrainingen waarbij er een mix
is tussen actie en reflectie oefeningen versterken de jongeren onder
begeleiding van een opgeleide trainer verschillende aspecten van hun
veerkracht. Ook is er een bijeenkomst voor ouders en mentoren mogelijk om
zo ook bij hun de bewustwording te vergroten.
Vanuit WIJ zullen de komende tijd de V(S)O scholen worden benaderen. Via
'lees meer' vind je algemene info over Bounce. Voor specifieke vragen en
nadere informatie: Annemiek Kremer (WIJ Groningen), projectleider Bounce:
annemiek.kremer@wij.groningen.nl, mobiel: 0611853469.

Lees meer

Campagne YouChoose tegen wapenbezit onder jongeren
Het aantal steekincidenten en het wapenbezit onder jongeren neemt toe.
Daarom lanceert de gemeente Groningen in samenwerking met WIJ
Groningen, de politie en Halt de campagne YouChoose. De kick-off is op 4
maart.
Het doel is om jongeren de consequenties van wapenbezit te laten zien en ze
voorhouden dat ze ook een andere keuze kunnen maken met hun talenten.
Om deze boodschap over te brengen, zetten we o.a. influencers in. De
campagne is al succesvol ingezet in andere steden, waaronder Den Haag. De
campagne YouChoose wordt momenteel uitgewerkt, hier willen we de scholen
graag bij betrekken. Hierover nemen we binnenkort contact op. Wilt u alvast
meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij projectleider
Sietske de Jong (gemeente Groningen), tel. 06-29638694 en e-mail:
sietske.de.jong@groningen.nl.

Steun aan goede doelen
Ook dit jaar hebben we als swv voor de jaarwisseling aan drie goede doelen
wederom onze steun gegeven. We hebben €250 per organisatie overgemaakt
aan: Humanitas, Het Gehandicapte Kind en het Liliane Fonds.
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