NIEUWSFLITS september 2021
Deze nieuwsflits is verstuurd naar alle schooldirecteuren en intern begeleiders in Deventer

Inleiding
Hopelijk zijn alle scholen in Deventer weer goed gestart na een lange en welverdiende
zomervakantie. Er staat weer van alles te gebeuren dit najaar. De komende weken staan voor de
scholen in het teken van de groepsvormingsweken, de zogenaamde gouden weken. Ook binnen Sine
Limite hebben we het nieuwe schooljaar met een scholingsdag voor het team kunnen aftrappen. Het
was een dag met een gouden randje; het was fijn om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten en
hebben we besproken welke ideeën er leven hoe we ons werk willen vormgeven met de wetenschap
dat corona in meer of mindere mate in onze samenleving aanwezig is. Een deel van onze
werkzaamheden zullen we online blijven doen, maar daarnaast is ook de wens uitgesproken om weer
- waar dat mogelijk is - zoveel mogelijk gesprekken en onderzoeken op de scholen te kunnen doen.
Binnenkort zullen wij jullie hierover verder informeren.
Komend schooljaar staat ook in het teken om ons huidige ondersteuningsplan te evalueren en een
nieuw plan in de steigers te zetten. Op 1 augustus 2022 dienen wij als samenwerkingsverband
namelijk over een nieuw ondersteuningsplan te beschikken. Hiervoor zullen wij in samenspraak met
de beleidsgroep, OPR, deelnemersraad en scholen input voor het plan verzamelen.
Daarnaast staat de komende periode voor veel scholen in het teken van NPO-middelen. Als Sine
Limite denken we graag mee bij de inzet van de middelen, zodat kinderen en scholen optimaal
kunnen profiteren van het onderwijsaanbod in Deventer. Namens Sine Limite wensen wij jullie een
fantastisch nieuw, gezond en leerzaam schooljaar toe!
Yvonne Tiemens

Verbindingsbudget
Voor de zomervakantie zijn alle aanvragen voor het verbindingsbudget voor 2021 beoordeeld door
een commissie bestaande uit afgevaardigden van Zinder (voorheen OPOD-DAM), Varietas, de
éénpitters en Sine Limite. Er zijn heel diverse verbindingsprojecten bedacht. Alle aanvragers hebben
voor de zomer een reactie ontvangen op hun aanvraag. In de volgende nieuwsflits zullen de
projecten worden voorgesteld en zullen we het vervolg beschrijven van dit project.
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TLV
De data van de TLV voor dit schooljaar zijn:
•
•
•
•
•
•

21 september 2021
5 oktober 2021
9 november 2021
30 november 2021
7 december 2021
1 februari 2022

•
•
•
•
•

8 maart 2022
5 april 2022
10 mei 2022
31 mei 2022
14 juni 2022

Zoals altijd geldt ook nu dat het complete dossier (POP/OPP, weging en aanvraagformulier met alle
handtekeningen) uiterlijk een week van tevoren in Kindkans moet hangen.

Scholing
Voor de zomervakantie is het gezamenlijk scholingsaanbod gelanceerd. We zijn blij met jullie reacties
en aanmeldingen! Voor de volgende Sinemiddagen of trainingen in de komende periode zijn er nog
een aantal plekken vrij:
LAST MINUTE | 9 september | Groeigerichte feedback *laatste plaatsen beschikbaar*
20 september | Lezing Erna van Koeven - Geef je begrijpend leesonderwijs een boost!
23 september | Training Kansrijke ontwikkeling voor het jonge kind
5 oktober | Lezing Mark Mieras De spelende school
7 oktober | Lezing Mark Mieras De spelende kinderopvang
15 november | Bewegend spelen en leren met peuters
17 november | Leren door te maken
Voor meer informatie en om je aan te melden, ga je naar https://www.sinelimite.nl/scholing

Ouderavond Leesplezier
Dit schooljaar is voor het eerst een (online) ouderavond, genaamd ‘De kracht van leesplezier’,
opgenomen in ons scholingsaanbod. Een actueel en urgent onderwerp; veel ouders worstelen er
namelijk mee om thuis met hun kind te lezen. Middels bijgevoegde flyer (of via de website:
https://www.sinelimite.nl/scholing/ouderavond-de-kracht-van-leesplezier) kunnen jullie ouders op
de hoogte brengen van deze gratis ouderavond, op 23 september 2021. Ouders kunnen zichzelf
aanmelden. Het belooft een hele interessante avond te worden, dus zeg het voort!

Training voor arrangementsmedewerkers
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Op 7 oktober 2021 start de training voor arrangementsmedewerkers. Dit is een nieuwe training,
speciaal ontwikkeld voor arrangementsmedewerkers in ons samenwerkingsverband. Tijdens twee
trainingsdagen wordt nieuwe kennis aangeboden en oefenen we vaardigheden op het gebied van het
begeleiden van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Naast inhoudelijke verdieping van
thema’s is er ook ruimte voor intervisie en het inbrengen van eigen casussen en vragen. Om je aan te
melden of voor meer informatie, ga naar https://www.sinelimite.nl/scholing/training-voorarrangementsmedewerkers We nodigen alle arrangementsmedewerkers van harte uit om mee te
doen en zo met collega’s aan de slag te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Onderzoeken
Op dit moment hebben we een wachtlijst voor onze onderzoeken (IQ-, dyslexie-, dyscalculie- en
deelonderzoeken). We zijn hard bezig om deze zo snel mogelijk weg te werken en zetten hier extra
mensen op in. We proberen de onderzoeken zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst op te
pakken, maar soms kan het voorkomen dat we hier iets in schuiven. Ook hebben we de komende
periode de trajectmedewerkers gevraagd om de intelligentieonderzoeken met ouders en school na
te bespreken, zodat de gedragswetenschappers zoveel mogelijk onderzoeken kunnen uitvoeren.
Wanneer de wachtlijst dit toelaat, zullen zij de nabesprekingen zelf weer oppakken.

Belangrijke data
De netwerkbijeenkomst voor intern begeleiders is gepland op dinsdagochtend 28 september bij de
Buitensociëteit (bowling) op de Worp. De uitnodiging met het programma volgt.
Voor de directeuren is de netwerkbijeenkomst gepland op dinsdagochtend 5 oktober.

PO-VO
Zoals elk jaar staat de woensdag voor de herfstvakantie in het teken van de overgang van PO naar
VO. Dit jaar is dat op woensdag 13 oktober. Nieuw is dat het dit keer niet alleen een middag met
gezamenlijke workshops is maar een hele dag, helemaal in het teken van Ontmoeting. Dit op verzoek
van veel PO- en VO-collega’s. ‘s Morgens kunnen vanuit het PO leerkrachten, intern begeleiders en
andere belangstellenden een kijkje in de klas op een van de locaties van het Etty Hillesum Lyceum. ‘s
Middags is er volop ruimte om op twee locaties naar keuze langs te komen om te vragen wat je altijd
al had willen weten, over uiteenlopende thema’s met elkaar in gesprek te gaan en zoals al gezegd:
elkaar te ontmoeten.
De uitnodiging en wijze van aanmelding ontvangen jullie binnenkort, maar noteer de datum vast!
De data voor de BAG (Brede Advies Groep POVO) ontvangen jullie eind september. De werkwijze is
na de evaluatie wat aangepast, ook daarover worden jullie geïnformeerd.
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Oproep nieuwe werkgroep: Beginnende geletterdheid/preventie
leesproblemen
Preventie van leesproblemen en het stimuleren van de beginnende geletterdheid verdienen extra
aandacht. Eigenlijk voor álle leerlingen, maar in het bijzonder voor risicoleerlingen (bijv. met
familiaire dyslexiecomponent, gebrekkige letterkennis, beperkt fonologisch bewustzijn, NT2problematiek, …).
Vanuit Sine Limite is er behoefte om hierover te sparren met collega's van de werkvloer.
Vind je het interessant om mee te denken over vragen als:
-

Hoe kunnen we programma's zoals Bouw! en de voorschotbenadering optimaal inzetten?
Hoe kunnen we risicoleerlingen het beste selecteren?
Wat zijn knelpunten in de praktijk? Wat doe je wel/niet in groep 1-2?
Is er nog méér nodig?
Hoe zorg je voor een goede doorgaande lijn (overgang/overdracht groep 2 naar groep 3)?
Hoe kan ik vormgeven aan bovenstaande?
….

...en wil je een bijdrage leveren aan deze nieuw op te richten werkgroep? Stuur dan een mail naar
Manon Groot Jebbink (m.grootjebbink@po-deventer.nl).
Het eerste sparmoment willen we graag plannen vóór de herfstvakantie, zodat we mogelijk
halverwege het schooljaar al wat opbrengsten hebben. Wacht dus niet te lang met aanmelden.

Einde contract Sprint Plus
Bijna twee jaar geleden ontvingen wij het bericht van Lexima dat zij gaan stoppen met de
ondersteuning en de doorontwikkeling van het voorleessoftwareprogramma Sprint Plus. Sine Limite
heeft de scholen geadviseerd zich te oriënteren op een alternatief softwareprogramma om de
kinderen met dyslexie (en overige leesproblemen) zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen.
Inmiddels hebben veel scholen/schoolbesturen een nieuw, soortgelijk programma aanschaft. Van
deze scholen horen we dat het gebruik van deze nieuwe programma's makkelijker en ‘meer van deze
tijd’ is.
Wellicht dat sommigen van jullie nog wel (eens) gebruik maken van Sprint Plus. Deze scholen willen
wij met klem adviseren om de komende maanden een nieuw ondersteuningsprogramma aan te
schaffen, bij Lexima en/of andere aanbieders. Vanuit Sine Limite is besloten om geen bovenschools
arrangement meer af te sluiten. Het ondersteunen van leerlingen met dyslexie, waaronder het
aanbieden van passende dyslexiesoftware, valt onder de basisondersteuning van de school. Wij
vinden het dan ook passend, en meer van deze tijd, om deze keuze en autonomie bij scholen te
laten.
Het contract voor Sprint Plus loopt af op 19 december 2021. Vanaf dat moment kunnen scholen en
leerlingen geen gebruik meer maken van dit programma.
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Sine Limite zal zich blijven inzetten voor de optimale ondersteuning voor kinderen met dyslexie. Heb
je vragen of wil je sparren? Met onze expertise staan wij graag voor jullie klaar.

Nieuwsbrieven jonge kind
Net zoals deze nieuwsflits aan de basisscholen, sturen wij ook nieuwsberichten naar de voorschoolse
organisaties. Mocht je benieuwd zijn wat er voorschools speelt, dan kan je deze nieuwsbrieven vanaf
dit schooljaar vinden op onze website, via de homepage rechtsboven in de hoek.
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