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NIEUWSFLITS mei 2021 
 
 
Hierbij nog een aantal mededelingen voor de periode tot aan de zomervakantie en alvast wat 
handige data voor na de vakantie.  
 
 

EED aanvragen 
Deadline aanleveren EED-aanvraag zomer 2021 
Na de halfjaarlijkse afname van de niet-methodegebonden toetsen (IEP, CITO) zien wij vaak een 
sterke toename in EED-aanmeldingen.  
Om zorg te dragen dat deze dossiers nog vóór de zomervakantie bij de zorgaanbieder belanden, 
hebben wij vrijdag 25 juni gesteld als deadline voor het aanleveren van nieuwe EED-dossiers. Wij 
hebben dan nog voldoende tijd om de dossiers te verwerken. 
We vertrouwen op jullie medewerking om er samen voor te zorgen dat de dossiers op tijd kunnen 
worden doorgestuurd. 

 
Dyslexiekaart voor leerlingen 
In de dyslexie-nieuwsflits (maart 2021) hebben we al aandacht besteed aan een dyslexiekaart voor 
leerlingen.  
In de dyslexiekaart kunnen afspraken met school worden vastgelegd, bijvoorbeeld over het gebruik 
van hulpmiddelen, extra tijd bij toetsen, etc. Wij adviseren om dit als 'groeidocument’ met de leerling 
mee te laten gaan en aan het begin van ieder schooljaar met de leerling te bespreken. Voor scholen 
die nog niet werken met zo'n dyslexiekaart, is dit misschien het juiste moment om samen met de 
leerling in gesprek te gaan en deze kaart op te stellen. Aan het begin van het volgende schooljaar kan 
de dyslexiekaart dan met de nieuwe leerkracht besproken en evt. verder ingevuld / aangepast 
worden. Wij denken dat het voor een leerling met dyslexie fijn is om dit op te stellen met een 
vertrouwde leerkracht.  
Voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs is er een overdrachtsdocument gedeeld. Deze 
kaart kunnen de school en de leerling helpen bij een goede start op het voortgezet onderwijs.  

 
Dyslexieonderzoeken bij Sine Limite 
Sinds dit schooljaar kunnen dyslexieaanvragen doorlopend bij ons worden aangevraagd. Op dit 
moment hebben wij te maken met veel aanmeldingen. Het kan dus voorkomen dat het kind pas 
begin volgend schooljaar onderzocht kan worden. Omdat het bij dyslexieonderzoek belangrijk is om 
te werken met recente toetsgegevens, kan het mogelijk zijn dat we vragen om een extra 
(tussen)meting af te nemen en toe te voegen aan het dossier in Kindkans.  
 
Twijfel je of het nu het juiste moment is om een dyslexieonderzoek aan te vragen? Er bestaat ook de 
mogelijkheid voor een vooronderzoek. Kijk op onze website voor meer informatie. 
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Lezing Mark Mieras 
Tijdens het ib- en directeurennetwerk op woensdag 19 mei nam wetenschapsjournalist Mark Mieras 
ons mee naar de wetenschap achter leren en ‘de spelende school’. Dank voor alle betrokkenheid, 
jullie vragen en het delen van jullie werkplezier en zo nuttige (weten we nu) ongemak! 
In een andere bijlage bij deze mail ontvangen jullie een pdf van de presentatie. Deze mag je 
gebruiken binnen je eigen school; het is niet toegestaan om het online te publiceren. We krijgen veel 
vragen over het terugkijken van de lezing. Vanwege de privacy van de deelnemers en de rechten van 
Mark Mieras zijn er geen opnames gemaakt. 
Wel kunnen we met plezier melden dat we Mark Mieras naar aanleiding van deze lezing ook hebben 
gevraagd om een lezing over ‘de spelende school’ te verzorgen voor leerkrachten, 
onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. Deze lezing wordt opgenomen in ons 
scholingsprogramma voor het komende schooljaar. De datum wordt opgenomen in ons 
scholingsoverzicht. 
En, op donderdag 27 mei a.s. spreekt Mark Mieras met managers en pedagogisch coaches van de 
kindercentra in Deventer over ‘De spelende Kinderopvang’.   
 
 

Loket 
De laatste TLV van dit schooljaar zal zijn op 15 juni. Dit betekent dat het complete dossier inclusief 
alle handtekeningen uiterlijk woensdag 9 juni in Kindkans moet hangen. Na die datum worden er 
geen dossiers meer besproken. Mocht je al eerder weten dat er een aanvraag gaat komen, is het 
prettig voor de TLV dat de aanvraag ook al eerder ingediend wordt, zodat de afhandeling sneller kan 
plaatsvinden. Op die manier kunnen ouders zich ook eerder gaan inschrijven bij de betreffende 
school.  
 
Net zoals bij het voortgezet onderwijs in Deventer, gaan wij ook over op twee factor authenticatie 
binnen Kindkans. Dit uiteraard in het kader van de wet AVG, op deze manier gaan we veel veiliger om 
met de gegevens van de leerlingen. De planning is om de omzetting in de zomervakantie te laten 
plaatsvinden, later in dit schooljaar ontvang je informatie over dit proces.  
 
 

Data 
De data voor de netwerkbijeenkomsten voor intern begeleiders, directeuren en pedagogisch 
medewerkers voor het nieuwe schooljaar zijn bekend. We zullen afwisselend online en live met 
elkaar netwerken, uiteraard afhankelijk wat corona toelaat. 
IB-netwerk is op dinsdag 28 september 2021, donderdag 10 februari en dinsdag 12 april 2022 van 
8.30 - 12.00 uur.               
Het directeurennetwerk is op dinsdag 5 oktober, donderdag 10 februari 2022 en donderdag 7 april 
2022 van 8.30 – 12.00 uur. 
 
Netwerken voor pedagogisch coaches zijn op donderdag 9 september, dinsdag 2 
november, donderdag 20 januari 2022, dinsdag 15 maart 2022, donderdag 12 mei 2022, dinsdag 28 
juni 2022 van 9.00 – 11.00 uur. Jonge Kind ib-ers en onderbouwcoördinatoren zijn van harte welkom 
bij dit netwerk. Of deze bijeenkomsten live of online zijn wordt nog gecommuniceerd met jullie.  
 
 

Scholing  
Het scholingsaanbod voor het komend schooljaar is tot stand gekomen in samenwerking met 
Varietas en OPOD DAM. Begin volgende week ontvangen alle scholen en kindercentra een overzicht 
met het gezamenlijk aanbod.  
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Onderwijsconferentie 
Op woensdag 9 juni vindt de onderwijsconferentie van Deventer plaats, van 13.30 – 16.00 uur online. 
Er zal een uitwisseling plaatsvinden tussen gemeenteraadsleden en professionals uit het 
onderwijsveld, daar waar het gaat om de aansluiting tussen onderwijs-jeugdhulp-
jeugdgezondheidszorg en welzijn. Er wordt voortgeborduurd op de conferentie uit 2019 waarin René 
Peeters zijn rapport ‘Met andere ogen’ besprak. Ook tijdens de bijeenkomst van 9 juni zal René 
Peeters weer aanwezig zijn en ons allen van een reflectie voorzien. Heb je interesse? Meld je dan 
voor 2 juni aan via griffie@deventer.nl  

 
 

PO-VO 
In het nieuwe schooljaar zullen jullie de eerste Nieuwsbrief van het PO-VO overleg gaan ontvangen. 
Zij willen iedereen goed informeren over nieuwe ontwikkelingen rond de overgang van PO naar VO, 
data delen waarop er informatiebijeenkomsten, workshops en andere interessante bijeenkomsten 
zijn. Ook zullen dan de data voor besprekingen van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag 
gedeeld worden met jullie. 
De datum van 13 oktober kun je vast noteren voor de volgende gezamenlijke Oktoberbijeenkomst.  

Portfolio 
In de bijlage vinden jullie het portfolio, voor de leerlingen van groep 8. Zouden jullie dit willen 
doorsturen naar jullie leerkrachten van groep 8? 
Wat is ook alweer de bedoeling? Leerlingen maken een portfolio waarin ze zichzelf voorstellen aan 
hun mentor op hun nieuwe school. Zij nemen het mee naar de kennismakingsdag vóór de 
zomervakantie, als die door kan gaan met alle coronamaatregelen. Anders bij de start van het 
nieuwe schooljaar. Zo hebben de mentoren naast de warme overdacht vanuit het basisonderwijs ook 
een mooie indruk van de leerling: hoe die zichzelf ziet, hoe de leerling naar de overstap op het VO 
kijkt, welke hobby’s, etc. Mentoren zijn heel enthousiast over het portfolio en kijken ernaar uit om 
het te ontvangen. 
Elk jaar krijgen we vragen wat te doen als leerlingen buiten Deventer naar school gaan? De ervaring 
is dat die mentoren het ook leuk vinden om op deze manier de leerling beter te leren kennen, maar 
dat niet alle leerlingen het fijn vinden als ze misschien de enige zijn die het bij zich heeft. Dus goed 
om altijd even af te stemmen. 
 
 

Reminder verbindingsbudget  
De deadline voor een aanvraag voor het verbindingsbudget van 2021 is 24 juni 2021. Mail hiervoor 
het aanvraagformulier naar loket@po-deventer.nl. We zijn benieuwd naar jullie wijkgerichte 
plannen! 
 
 

Solidariteitsbudget 
In de bijlage een schrijven over het solidariteitsbudget, waarin beschreven wordt voor welke 
leerlingen je dit budget aan kunt vragen. Ook het aanvraagformulier is toegevoegd. Deze zal ook te 
vinden zijn op onze website bij de andere TLV documenten.  
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