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Situatie aanmeldingen VSO RENN4

Na de volverklaring voor 15 februari jl. is nu de situatie ontstaan dat ook voor
het nieuwe schooljaar de vso-locaties van RENN4 (Diamant/Erasmus) de
hoeveelheid aangemelde leerlingen niet kunnen plaatsen. Naast de beperking
van de huisvesting is er ook geen extra personele capaciteit beschikbaar.
In de directiegesprekken hebben we hier reeds aandacht aan besteed.
Voor een groep van ca. 80-100 leerlingen moet een andere oplossing worden
gezocht. We zijn hier al langere tijd over in gesprek met de schoolbesturen en
met SWV VO Ommelanden (ca. de helft van de leerlingen komt uit de
Ommelanden).
De ECT-ers hebben al uitgebreid op casusniveau overleg gevoerd met PO,
S(B)O en V(S)O en blijven dit doen. Ook het mogelijk vergroten van de
uitstroom bij RENN4 is onderdeel van deze acties, alsmede het proberen vorm
te geven van symbiose bij pro, vmbo en havo.
De belangrijkste (structurele) oplossing is dat reguliere scholen de leerlingen,
die niet bij VSO RENN4 kunnen worden geplaatst, zelf onderwijs blijven/gaan
bieden. We bekijken hoe outreachende ondersteuning van RENN4, Portalis, de
cluster 3 scholen en het OPDC hier in kan bijdragen.
Alle schoolbesturen zijn over het pakket aan maatregelen geïnformeerd en
zullen dit ook uitdragen naar de eigen scholen. De opdracht voor ons allemaal
is helder: alle leerlingen staan op 01-08-22 ingeschreven.

Lees meer

Start Leerling- & Oudersteunpunt 'LOS'

Eén van de landelijke verbetermaatregelen Passend Onderwijs betreft de
inrichting van een steunpunt voor leerlingen en ouders. Samen met de
oudergeleding van onze medezeggenschap hebben we hier de laatste
maanden aan gewerkt.
Concreet betekent dit dat onze website is aangepast, dat de contactmogelijkheden zijn uitgebreid en de mogelijkheid bestaat om als ouder een
ervaringsdeskundige te raadplegen.
‘LOS’ staat voor 'Leerling- & OuderSteunpunt' en is het centrale punt in het swv
voor leerlingen en ouders/verzorgers. In principe is de school waar de leerling
naar toe gaat/wil het aanspreekpunt voor de leerling en de ouder. Maar soms is
het verstandig om ook het samenwerkingsverband te betrekken. Dat kon reeds
via het contactformulier van Indigo op onze website en via het algemene
mailadres van het ECT. Daar komt nu het Steunpunt ‘LOS’ bij wat te bereiken is
via steunpunt@swv-vo2001.nl of via het mobiele nummer 06-51 26 29 22
(Annelies Oosterhuis, bereikbaar op ma, di en do). Ouders kunnen hier tevens
een verzoek doen om met een ervaringsdeskundige in contact te komen of een
onafhankelijke ouderondersteuner in te schakelen. Via 'lees meer' vind je meer
info over het steunpunt. Ook in de toekomst blijven we werken aan
toegankelijkheid, bereikbaarheid en leesbaarheid van teksten specifiek voor
ouders.

Tweefactor authenticatie Indigo

In de week van 30 mei a.s. zal de eerder aangekondigde tweefactor
authenticatie (2FA) in Indigo stapsgewijs worden geactiveerd. Mocht je het zelf
niet geactiveerd hebben, dan ontvang je in die week een bericht dat de 2FA
voor jou geactiveerd is. We schreven er al eerder over: gezien de hoeveelheid
bijzondere persoonsgegevens in Indigo is het echt een noodzakelijke
veiligheidsmaatregel.
Inschakelen? Hieronder lees je nogmaals hoe dit in z'n werk gaat:
1. Installeer de Google Authenticator app op je smartphone;
2. Klik in Indigo je account rechtsboven aan en vink vervolgens onderaan
'Tweefactor authenticatie gebruiken' aan;
3. Druk op 'Opslaan';
4. Bij de eerstvolgende keer dat je inlogt dient Indigo gekoppeld te worden met
Google Authenticator door eenmalig een QR code te scannen in
Authenticator.
Hierna is je account voorzien van tweefactor authenticatie en dien je elke keer
bij het inloggen de Authenticator verificatie code in te voeren. Alleen zo houden
we Indigo veilig en AVG proof.

Lees meer

Besluit toekenning pilots HB en vmbo-pro 2022-2023

Voor 1 mei is er een besluit genomen over de aangevraagde pilots vmbo-pro en
de inzet & pilots rond hoogbegaafdheid. Er zijn in totaal negen pilotaanvragen
ingediend: drie voor pro-vmbo onderwijs en zes rond hoogbegaafdheid. Een
vertegenwoordiging van de kartrekkersgroep HB en een adviesraad pilots
vmbo-pro heeft een advies opgesteld, waarna Jan Houwing als directeurbestuurder een besluit heeft genomen. De betrokken scholen zijn hierover
reeds voor 1 mei geïnformeerd. Via 'lees meer' vind je het besluit over de
toekenning en de geformuleerde aandachtspunten voor de scholen, zoals het
ook op onze website staat. Je vindt het besluit ook op de aparte pagina voor
'hoogbegaafdheid': https://www.swv-vo2001.nl/hoogbegaafdheid/

Toelatingsbeleid aanmelding 2023-2024

Het nieuwe toelatingsbeleid voor de aanmelding voor schooljaar 2023-2024
voor de gehele provincie Groningen is inmiddels gereed. De provinciale
werkgroep PO-VO heeft hiervoor input verzameld en verwerkt in deze nieuwe
versie. Nadat het aan de besturen ter informatie is voorgelegd zal het ook per
mail worden gedeeld en op onze website geplaatst worden. Naast het
toelatingsbeleid, verschijnt er ook een nieuwe transitiekalender en een
ouderversie van de overstap PO-VO.

Leerlingenvervoer

Lees meer

Aanmelding mogelijk voor twee scholen voor STORM-aanpak

Lees meer

Namens het Team Leerlingenvervoer Gemeente Groningen het volgende
bericht: Leerlingenvervoer is (groeps)vervoer van leerlingen van huis naar
dichtstbijzijnde toegankelijke school op reguliere schooltijden en kan worden
aangevraagd in de gemeente waar de leerling woont. Het Leerlingenvervoer is
vaak een onderwerp van discussie. Het is van belang dat partijen (vooraf)
afstemming zoeken met de gemeente waar de leerling woont. Dit om te
voorkomen dat plaatsing op een school geen doorgang kan vinden, omdat er
geen vervoersvoorziening wordt toegekend.
Voor het VO/VSO kan alleen een vergoeding worden toegekend als een leerling
vanwege een structurele handicap niet in staat is, ook niet met begeleiding,
zelfstandig naar school te reizen.
Team Leerlingenvervoer van de gemeente Groningen is bereikbaar via de mail:
leerlingenvervoer@groningen.nl. Je kunt ook een terugbelverzoek mailen, dan
word je zo snel mogelijk teruggebeld. Via 'lees meer' vind je algemene
informatie en het aanvraagformulier.

STORM staat voor 'Strong Teens and Resilent Minds'. Ruim 1 op de 5 jongeren
had suïcidale gedachten tijdens laatste lockdown. Veel scholen hebben te
maken met uitval van leerlingen, veel jongeren kampen naast suïcidaliteit met
angst en somberheid. In de vorige nieuwbrief zijn plannen aangekondigd om
STORM te implementeren in Groningen. STORM is een ketenaanpak waarin
scholen, gemeente, GGZ en GGD samenwerken om depressie, angst en
suïcidaliteit bij jongeren beter te signaleren en vroegtijdig te behandelen. Korte
lijnen tussen school, gemeente, GGD en (jeugd)GGZ zijn daarbij cruciaal. Meer
informatie over STORM is te vinden via 'lees meer'.
In het schooljaar 2022-2023 starten we met een voorbereidingsjaar om de
implementatie goed voor te bereiden. Maximaal twee scholen kunnen zich
aanmelden om hieraan mee te doen.
De voordelen op een rij: tijdige signalering angst, depressie en suïcidaliteit bij
jongeren, vroegtijdige behandeling van beginnende klachten, krachtige
samenwerking en korte lijnen tussen school, GGZ, gemeente en GGD,
meedenken over optimale implementatiestrategie. Alle kosten worden vergoed.
Bent u geïnteresseerd om mee te doen, neem dan contact op met Frederike
Jörg (f.jorg@umcg.nl) of Marike Serra (m.serra@accare) voor meer informatie.
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