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Nieuw:

Jaarlijkse introductie voor nieuwe 
schooldirecteuren en IB’ers

Op de plek waar veel rond 
Passend Onderwijs samen-
komt, het Kindcentrum 
Waldervaart, organiseerde het 
samenwerkingsverband op 16 
september een bijeenkomst 
voor de nieuwe directeuren 
en intern begeleiders in onze 
regio. De insteek was een 
beeld schetsen van de struc-
tuur en activiteiten binnen 
ons samenwerkingsverband. 
Hoewel een aantal deelne-
mers al bekend was met 
de regio vanuit een andere 
functie, bleek de opzet van de 
bijeenkomst goed aan te slui-
ten. De opkomst was goed en 
de deelnemers waren enthou-
siast over de inhoud en opzet. 

Routes
Lieke Prins is IB’er op De 
Meertuin, een dorpsschool 
in Slootdorp, midden in de 
Wieringermeer. Zij woonde 
de introductiebijeenkomst bij 
en vertelt: “Officieel ben ik 
nieuw als IB’er, maar ik doe 
al langere tijd IB-werk. Eerst 
als vervanger op De Meerkoet 
en inmiddels ben ik voor het 
derde jaar IB’er op De Meer-
tuin. Ik schat dat er ongeveer 
15 nieuwelingen waren. 

Ik zag tijdens de bijeenkomst 
allemaal nieuwe gezichten, 
veel van andere stichtingen. 
Er waren nog twee anderen 
van Surplus, waar ik onder 
val. We stelden ons allemaal 
even kort voor en kregen 
vooral veel informatie vanuit 
het samenwerkingsverband, 
zoals welke routes te bewan-
delen en de wijzigingen die er 
zijn geweest.” 

Samenwerking met 
gemeentes
Prins vervolgt: “Katja Walstra 
was er vanuit het samenwer-
kingsverband. Ze vertelde 
over de belangrijkste zaken 
die spelen en de samenwer-
king die het samenwerkings-
verband probeert te krijgen 
met gemeenten. Dat vond 
ik fijn om te horen. Ik heb 
daar zelf niet direct iets aan, 
maar het is wel een belang-
rijk onderwerp. Vooral de 
geldkwestie: wat betaalt de 
gemeente, en wat betaalt 
het samenwerkingsverband. 
Dat is wel eens een dingetje. 
Goed dat er tijd en energie in 
geïnvesteerd wordt. Ook was 
er aandacht voor de samen-
werking met het voortgezet 
onderwijs en vragen die er bij 
IB’ers spelen. Zoals leerlingen 
met extra zorg: hoe loopt die 
zorg door op de middelbare 
school? De middelbare school 
biedt minder veiligheid dan 
de basisschool en dat is wel 
eens een bron van zorgen. 
Ook kregen we uitleg over de 
website van het samenwer-
kingsverband en waar je wat 
kunt vinden. Ik merkte dat 

iedereen het handig vond om 
daar uitleg over te krijgen. 
Al met al heb ik het als een 
prettige bijeenkomst ervaren. 
Fijn om de routes helder te 
hebben.”

Jaarlijks
Naar aanleiding van de reac-
ties heeft het samenwerkings-
verband besloten om deze 
bijeenkomst voortaan elk jaar 
bij de start van het nieuwe 
schooljaar aan te bieden. We 
wensen alle nieuwe directeu-
ren en intern begeleiders veel 
succes en werkplezier in hun 
nieuwe functie!

Dit jaar was er voor het eerst een introductiebijeenkomst voor nieuwe 
schooldirecteuren en IB’ers, georganiseerd door het samenwerkingsverband. 
Doel was nieuwelingen wegwijs maken binnen het samenwerkingsverband. 
Door het enthousiasme van de deelnemers is besloten de bijeenkomst voort-
aan jaarlijks te organiseren. 

‘De insteek was een 
beeld schetsen van 
de structuur en 
activiteiten binnen 
ons samenwerkings-
verband’

Wilt u nog eens een oude KopKrant inzien? Of artikelen 
(vanaf 2014) over een specifiek onderwerp opzoeken? 
Dat kan eenvoudig met onze handige tool. U kunt 
zoeken op diverse categorieën: zorg/jeugdhulp, 
indiceren & arrangeren, gedrag, uitdagend onderwijs, 
dyslexie, nieuwkomers, doorgaande lijn, bijeenkomsten, 
praktijkvoorbeelden en jonge kind/VVE.

U kunt dan verfijnen met een zoekwoord via zoek-
opdracht of alleen zoeken op een zoekwoord (bij 
categorie selecteert u dan ‘geen categorie’). U krijgt 
daarna de selectie die past bij uw zoekwoord waarna 
u het artikel of de hele krant waar het artikel in heeft 
gestaan, kunt lezen. 

U kunt de tool vinden via 

www.swvkopvannoordholland.nl/primair-onderwijs/
actueel/kopkrant-artikelen

Wilt u een hele krant terug lezen? Ook dat is mogelijk. 
U vindt een overzicht van alle kranten (vanaf 2012) op

www.swvkopvannoordholland.nl/primair-onderwijs/

kopkrant-kranten

Alle artikelen uit alle edities 
van de KopKrant snel en 
eenvoudig terug te vinden

Lieke Prins


