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We hebben een bijzondere tijd achter de rug. De coronacrisis heeft veel impact gehad op het 

onderwijs en zal dat zeker ook in de toekomst nog hebben. Leraren hebben een geweldige 

prestatie geleverd. Natuurlijk was dit niet gelukt zonder ieders medewerking.  

De enorme bereidwilligheid, de afstemming en samenwerking binnen en tussen scholen, 

schoolbesturen, kinderopvang en de gemeentes maken dat we er voor elkaar kunnen zijn, voor 

de kwetsbare kinderen, de kinderen voor wie de thuissituatie niet optimaal is, voor alle 

kinderen. Vanuit het samenwerkingsverband is er diep respect voor de wijze waarop dit is 

gerealiseerd. De werkzaamheden van het samenwerkingsverband hebben we zoveel mogelijk 

door laten lopen, veelal op een andere manier georganiseerd.  

 

Krant Samenwerkingsverband 

De jaarlijkse editie van de krant van het samenwerkingsverband is uit! Voor alle medewerkers 

is een exemplaar naar de school gestuurd.   

Over de inhoud van deze krant is eerder dit schooljaar nagedacht en we hebben het 

redactionele werk zo goed mogelijk voortgezet met dank aan alle geïnterviewden. Wij denken 

dat het weer een mooie en informatieve uitgave is geworden.  

Klik hier voor een digitale versie van de krant.   

Mocht u papieren exemplaren willen ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat 

van het samenwerkingsverband: secretariaat@swvpozaanstreek.nl.  

 

Bestuurssecretariaat 

Yvonne Dijkema, bestuurssecretaresse en ‘spin in het web’, gaat per 1 augustus ons 

samenwerkingsverband verlaten. Marja Beijer, directiesecretaresse bij Agora, neemt haar 

taken met ingang van volgend schooljaar over. Lees in de krant van het SWV hét interview 

met Yvonne! 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

We gaan er vanuit dat het SOP hoog op de agenda van alle scholen staat en dat het 

vernieuwde SOP voor 1 september op de website van alle scholen geplaatst is.  

 

http://www.swvpozaanstreek/
http://www.swvpozaanstreek.nl/uploads/Krant_SWV_juni_2020_-_webversie.pdf
mailto:secretariaat@swvpozaanstreek.nl


Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs moeten voor elke leerling een 

ontwikkelingsperspectief (OPP) vaststellen. Dit geldt ook voor leerlingen in het reguliere 

basisonderwijs die naast de basisondersteuning ook extra ondersteuning ontvangen. De 

school kijkt of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs en de 

ondersteuning hierop aan. 

 

Werken met een OPP kan in het speciaal (basis)onderwijs een belangrijke bijdrage leveren 

aan het opbrengstgericht werken. Door een OPP is ook voor ouders en inspectie inzichtelijk 

aan welke doelen gewerkt wordt. Het OPP is als deelformat opgenomen in het 

Groeidocument en kan daarin direct ingevuld worden (scheelt een hoop dubbel werk). 

 

Verplichte registratie van het OPP in BRON  

Sinds de invoering van passend onderwijs moeten scholen in het basisregister onderwijs 

(BRON) registreren welke leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) hebben. De inspectie 

ziet dat dit vaak niet gebeurt (zie Rapport de Staat van het Onderwijs 2020, pagina 29/30). 

Daarom worden de schoolbesturen erop gewezen dat het registeren van OOP’s in BRON een 

verplichting is. Lees op de website van de inspectie meer over de verplichte registratie van 

OOP’s in BRON. 

 

Geen opvraag thuiszitters inspectie in juni 

Vanwege de gevolgen van de coronavirus heeft er op 15 juni jl. geen registratie van de 

thuiszitters plaatsgevonden. Dit is eenmalig. De registratie in september zal weer op de 

gebruikelijke wijze opgevraagd worden.  

 

De ontwikkeling van de financiën van het samenwerkingsverband  

Elk kalenderjaar dient het samenwerkingsverband, net zoals een schoolbestuur, een 

jaarrekening in bij het ministerie van OCW. De jaarrekening is niet alleen de financiële 

verantwoording aan het ministerie, maar ook aan de buitenwereld. Inmiddels staat het 

jaarverslag 2019 op de website. Het jaarverslag levert een belangrijk cijfermatig overzicht en 

voor de direct betrokkenen is dat gesneden koek. Maar het is niet eenvoudig om alle cijfers 

te duiden. Daarom geven we in een overzichtelijk document de ontwikkeling van de financiën 

met een toelichting weer, om zo meer helderheid en achtergrond te scheppen. Klik hier voor 

het document.  

 

Studiebijeenkomst voor intern begeleiders en gedragsspecialisten  

De studiebijeenkomst over autisme voor intern begeleiders en gedragsspecialisten van de 

scholen in de Zaanstreek, op woensdag 26 augustus a.s., moeten we helaas voor de tweede 

keer uitstellen.  In november was er een landelijke staking in het onderwijs en nu speelt de 

coronacrisis ons parten.  

Zou driemaal dan echt scheepsrecht zijn? We hebben De Stoomhal nu gereserveerd op 

woensdag 3 februari 2021 van 08.30-12.30 uur voor de bijeenkomst ‘Autisme, verhalen die er 

toe doen!’ In het nieuwe schooljaar worden de uitnodigingen verstuurd en is er gelegenheid 

om in te schrijven.  

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/ontwikkelingsperspectief/registratie-in-bron
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/ontwikkelingsperspectief/registratie-in-bron
http://www.swvpozaanstreek.nl/uploads/Jaarverslag_2019_def..pdf
http://www.swvpozaanstreek.nl/uploads/Infographs_financi%C3%ABn_SWV.pdf


Inzet expertise 

Vanuit Samenwerkingsverband PO Zaanstreek is het mogelijk om op school kortdurend de 

expertise van een ergotherapeut en gedragsdeskundigen in te schakelen. Het 

samenwerkingsverband heeft hierover afspraken gemaakt met Heliomare Onderwijs en De 

Bascule.  

Ellen Glandorff, ergotherapeut Heliomare Onderwijs, advies en ondersteuning                                      

Voor vragen over leerlingen die problemen hebben door een motorische beperking en/of 

door een prikkelverwerkingsprobleem kan de ergotherapeut worden gevraagd om op school 

langs te komen. De leerling hoeft geen diagnose te hebben om de ergotherapeut in te 

mogen schakelen. 

Het PO Adviesteam van PI Research, De Bascule  

Het PO Adviesteam heeft specialistische kennis op het gebied van omgaan met (vermoedens 

van) psychiatrische problematiek bij leerlingen en ouders in combinatie met het vormgeven 

van het onderwijs. Tijdens een kortdurend traject ligt de focus op het in kaart brengen van de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften: wat hebben deze leerling, deze leraar en deze 

ouders nodig (op het gebied van vaardigheden, kennis en attitude) om de stagnatie in het 

onderwijs op te heffen? De aanvraag voor aanmelding verloopt via de bestuurscoördinator 

van het samenwerkingsverband.    

 

Tenslotte wensen wij jullie, namens alle medewerkers van het samenwerkingsverband, een 

mooie zomer en een ontspannen vakantie! 

 

Anneke Bax, Bernard Homans en Judith Kapitein 

 

 

 

  


