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Activiteiten 17-18 
 
De activiteiten van het samenwerkingsverband staan onder de doelstellingen uit het ondersteuningsplan ‘Goed 
onderwijs maak je samen, 2017-2021’. Het project met de jeugdhulp gaat dit schooljaar daadwerkelijk starten. Na een 
lange voorbereiding gaan we met een beperkt aantal scholen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 
optimaliseren.  
Ook op andere terreinen wordt de intensieve samenwerking zichtbaar. De IKC gaan na het opstartjaar de eerste echte 
hervormingen doorvoeren. Het Gentiaanproject gaat starten, waarin langdurige thuiszittende leerlingen weer 
gedeeltelijk onderwijs gaan volgen en de discussie over kijken naar belastbaarheid ipv wel of geen onderwijs wordt 
verder gevoerd. Dit betekent dat leerlingen die nu nog volledig in de zorg zitten op de Voorthuijsenschool, de Schelp en 
de Parel waar mogelijk een deel onderwijs krijgen.  
 
Bestaande projecten breiden ook verder uit. De kleine eigenwijzer wordt in heel Heemstede en Haarlem dit schooljaar 
gebruikt. DWS gaat nieuwe klassen starten. En de eigen wijzer zal dit jaar een bereik van meer dan 85% van de 
basisscholen kennen. Er wordt ook gekeken naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van nieuwe projecten. High dosis 
tutoring voor leerlingen met een achterstand en het dyslexieproject. 
 
Verder moet er aandacht worden besteed aan de wijze waarop het samenwerkingsverband het werken met 4D (PO-VO, 
OPP’s, onderwijsprofielen en analyses) ook in de toekomst digitaal kan blijven ondersteunen.  
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1. Het ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen. 

 
Het samenwerkingsverband zorgt dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft, zo dicht mogelijk in de 
woonomgeving van de leerling.   

Activiteiten  

- Het onderwijsprofiel borgen in het kwaliteitskader van besturen.  
Wat is de ambitie? 
Ondersteuning van individuele scholen door de onderwijsconsulent (gem. 7 bijeenkomsten per school). 

- Vier intervisiegroepen bijeenkomsten met IB-ers van SO en SBO scholen (uit onze regio en daarbuiten). 
- Twee keer vijf intervisiebijeenkomsten voor intern begeleiders. 

- Project gedrag, datagestuurd werken met gedrag. Uitbreiding naar 10 scholen. 
- 4D en groepsplannen, verdere uitwerking –implementatie op 20 scholen 
- 10 leerkrachtmiddagen (bereik 250 leerkrachten) 
- 6 trainindsdagen voor IB en leerkracht door de SO-scholen  
- Afstemming trainingsaanbod met alle besturen  
- Project webchair (drie abonnementen) in samenwerking met twee basisscholen 
- De analysebladen zijn gemaakt voor de vernieuwde  de nieuwe Cito 3.0 toetsen groep 6  
- Opzet rondom project van High Dosis Tutoring 
- Opzet rondom project meerjarenbeleid voor de ondersteuning van nieuwkomers 

- Vier IB-Netwerkbijeenkomsten (opkomst (>60%) over: 
- Eén directienetwerken (opkomst >50%)   
- Grootnetwerkbijeenkomst (opkomst 140 deelnemers). 

- Passend onderwijs in Vietnam, studiereis 
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2. Goede samenwerking met de zorgpartners realiseren.  

 

Activiteiten  

- Ontwikkeling van twee IKC waarin eerst SO-SBO klassen met jeugdhulp starten 
- Start en ontwikkeling Gentiaan op de Trapeze in samenwerking met het CJG Kennemerland (Haarlem en 

Zandvoort) 
- Maandelijks platformoverleg jeugd (6 gemeentes en SWV VO) 
- Overleg leerplicht (drie keer per jaar)  
- Dyslexieproject: analyse van verwijzingen bij aanbieders en scholen, inzetten analyseinstrument scholen 
- Impulstraject CJG: start van het impulstraject, start op drie scholen, uitbreiding naar 10   
- Trainingen aandachtsfunctionaris kindermishandeling centraal en op scholen voor teams en twee 

intervisiebijeenkomsten. 
- Onderdeel van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) 

 

3. Zorgen voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen.  

 

Activiteiten  

- Overzicht van alle leerlingen met extra aandacht vanuit het samenwerkingsverband.  
Het aantal leerlingen waarop extra ondersteuning wordt ingezet en/of de leerlingen die thuis komen te 
zitten worden gemonitord. Van daaruit wordt continue bijgehouden of het samenwerkingsverband voor 
iedere leerling een passende  plek kan organiseren. Inclusief een twee wekelijks overleg over de aanpak en 
ondersteuning met het onderwijsloket 

- Jeugdzorg op de SO en SBO-scholen (zie doelstelling 2) 
- Start van Day a week, screening, selectie, uitbreiding naar vier klassen  

 
 

4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen  

 

Activiteiten  

- Evaluatieprocedure over TLV aanvraag bij ouders en scholen. 
- Rapportage monitoring MDO PO-VO (twee keer per jaar) 
- PO-VO project, overdracht van 80 basisscholen (+20), Implementatie op 5 VO-scholen, ontwikkeling MDO 

kindformulier 
- Project VVE: bekendmaking op scholen (netwerk in september jonge kind), implementatie Haarlem 

 
 

5. De ondersteuning van ouders realiseren.  

Activiteiten  

- Ondersteunen van ouders met vragen over passend onderwijs 
- Communicatieaanbod: teamtrainingen (3) en zoeken naar een vorm om nog preventiever te kunnen werken 

aan communicatievaardigheden.  
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6. De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken.  

Activiteiten  

- Bijhouden van de verwijzingen naar het SO en het SBO per basisschool. 
- Analyse van de verwijzende scholen met aandacht voor de locatie en de grootte van de school en wijk 
- Overzicht ondersteuningsmiddelen schooljaar 17-18 (december eerste indicatie, maart definitief)  
- MARAP in t/m september en t/m mei 
- Begroting 2018, jaarverslag 2017 

 
 

7. Een transparante organisatie zijn.  

Activiteiten  

- Ondersteuningsplan 2018-2022  
- Managementstatuut opnieuw vaststellen. 
- Intern toezichtskader: evaluatie wijze van narratieve evaluatie incl. mogelijkheden onderzoeken van bredere 

horizontale verantwoording 
- Bloggen op de nieuwe website (min 8 blogs) 

 

Algemeen 

Managementinformatie  

Activiteiten  

- Functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek met alle medewerkers. 
- Acht bijeenkomsten met het dagelijks bestuur (inclusief twee ALV’s) 
- Vijf bijeenkomsten adviesgroep. 
- Tien bijeenkomsten onderwijsconsulenten 
- Vier bijeenkomsten OPR, avond voor MR-GMR 
- Ken- en stuurgetallen 

- Hoogte zorgmiddelen  € 260,- per leerling (rapportage 2e week van mei) 
- Rentabiliteit   0 % 92017) 1%(2018) 
- Aantal SBO-leerlingen   ± 380 (<2%) 
- Aantal TLV SBO   ± 85 
- Aantal TLV’s SO   ± 35 (excl.. herindicatie)  
- Deelname percentage SO  ± 0.95% (220) 
- Opkomst IB-netwerken  60%  
- Opkomst Directienetwerken 50% 
- Opkomst Grootnetwerk   140 deelnemers   

 

In de evaluatie van de kengetallen worden ook de hoeveelheid aandachtsleerlingen, verwijderde leerlingen, 
thuiszitters, opgenomen.  

 

 


