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NIEUWSFLITS februari 2022 
Deze nieuwsflits is verstuurd naar alle schooldirecteuren en intern begeleiders in Deventer 

 

Directeuren- en ib-netwerk 

 
Beste directeuren en intern begeleiders, 
  
Op donderdagochtend 10 februari 2022 van 
9:00 – 10:30 organiseren we een gezamenlijk 
directeuren- en ib-netwerk. Deze bijeenkomst 
zal online plaatsvinden.  

Eigenlijk stond het verbindingsbudget op het 
programma voor dit gezamenlijke netwerk. 
Het idee was om alle verbindingsprojecten te 
presenteren aan de hand van filmpjes en er zo 
een inspirerende ochtend van te maken door 
het delen van de goede voorbeelden en met 
elkaar te netwerken. Helaas was dit plan door 
corona-omstandigheden te ambitieus. Er is 
nog wat meer tijd nodig om alle projecten in 
goede en veilige verbinding tot ontwikkeling 
te laten komen. Dit wordt dus op een later 
moment vervolgd. 
  
Gelukkig hebben we een goed alternatief 
gevonden! Aan het begin van het schooljaar 
hebben we jullie gevraagd welke thema’s, 
onderwerpen en werkvormen jullie 
interessant vinden voor de directeuren- en ib-
netwerken. De thema’s kansengelijkheid, 
solidariteit en gezamenlijkheid in Deventer 
kwamen bij beide groepen naar voren. We 
hebben daarom Symen van der Zee, lector 
Vernieuwend onderwijs bij Saxion, gevraagd 
ons hierover meer te vertellen. Na een korte 
opening van de ochtend door Hans Kelderman 
(interim-bestuurder Sine Limite) verzorgt 

Symen voor ons een inspirerende en 
prikkelende lezing: 
  
1000% succesvol succes voor ieder kind!!!  
Vaak wordt het beeld geschetst dat we alles 
zelf in de hand hebben en we ons eigen lot 
bepalen. Zolang we maar de juiste mindset 
hebben, denken in kansen en deze ook pakken 
kunnen we alles bereiken. Het motto: succes 
is een keuze! En het is jouw keuze. Dat het 
allemaal zo simpel niet is, zal duidelijk worden 
in deze lezing. En dat dit vraagt om een 
andere kijk op de kindertijd, op opvoeden en 
op onderwijs mag duidelijk zijn. Samen 
verkennen we de contouren van deze ‘andere’ 
kijk op onderwijs en bijpassende 
onderwijspraktijken. 
   
Na de lezing zullen we met elkaar in kleine 
groepen in gesprek gaan wat dit betekent 
voor het onderwijs in Deventer en waar 
gezamenlijke kansen en uitdagingen liggen. 
Een aantal dagen voor de netwerkbijeenkomst 
ontvangen jullie de uitnodigingslink per mail.  
  
Wellicht goed om van tevoren te weten: deze 
lezing heeft raakvlakken met de lezing die 
Symen op 31 oktober 2021 gaf bij de 
Gasfabriek voor scholen binnen het traject 
Begaafd onderwijs. 
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Dyslexie 

Door: Wilma Boer en Maartje Noordam  

In de nieuwsflits van oktober 2021 is informatie gegeven over het nieuwe protocol ED (PDDB 

3.0), dat 1 januari 2022 is ingegaan. Naast het nieuwe protocol voor de vergoede dyslexiezorg 

is er in 2021 ook een Brede Vakinhoudelijk Richtlijn gepubliceerd.  

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en 

onderwijskundigen (NVO), het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en de Landelijke 

Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) zijn de opstellers van de Brede vakinhoudelijke 

richtlijn dyslexie. 

Op verzoek van de ministeries van OCW en VWS hebben vier partijen eind 2017 samen met 

het NKD opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. 

Doel van de richtlijn is het bieden van handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het 

handelen door professionals in onderwijs en zorg die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen 

met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Hierbij gaat het om de aanpak van het 

onderwijs tot de zorg, in onderlinge afstemming en samenwerking. De richtlijn is bedoeld om:  

- snelle, passende en goede hulp bij ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in te 

zetten;  

- een adequate diagnose te kunnen stellen;  

- onterechte doorverwijzingen tegen te gaan;  

-  transparantie te creëren in de hulp bij ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie, 

zodat kinderen, ouders en professionals weten wat zij van elkaar mogen verwachten. 

 

Er zijn in korte tijd twee belangrijke documenten gepubliceerd die voor het onderwijs en de 

zorg belangrijk zijn. Er is wellicht al veel bekend en gelezen. Er zullen ook vast nog vragen 

opkomen: 

- Hoe gaat Sine Limite om met de nieuwe Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie? 

- Wat doe ik met kinderen die net buiten de richtlijnen van het nieuwe protocol PDDB 3.0 

vallen? 

- ….. 

Er zijn twee online momenten geprikt om informatie te delen en vragen rondom de 

veranderingen te bespreken.  

 

Woensdag 16 februari 15:00-16:00 uur 

Donderdag 3 maart 15:00-16:00 uur 

 

Wil je één van deze momenten deelnemen, laat het dan per mail weten aan Maaike 

Kliemesch: loket@po-deventer.nl 

Ps. Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen 

 

 

 

mailto:loket@po-deventer.nl
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Scholing 

 
De komende periode zal onze scholing deels nog online en ook weer fysiek plaatsvinden. Als je je hebt 

aangemeld voor een training of Sinemiddag ontvang je hier kort voor de start van de scholing per mail 

bericht over.  

  

Ben je toe aan nog wat extra inspiratie? Er zijn nog een aantal plekken vrij bij deze Sinemiddagen:  

·       Leren door te maken | 3 maart 2022 | 15:00 – 17:00  

·       Buiten spelen en leren met peuters en kleuters | 24 maart 2022 | 15:00 -17:00  

Lees meer en meld je aan via www.sinelimite.nl/scholing. 

   

 

 

 

Dynamische groepen  
 

We zijn vanuit Sterker met de klas al in veel dynamische groepen geweest afgelopen jaar. Zoals in de 

Nieuwsflits van oktober al is vermeld zijn we samen met de kinderen en de leerkracht vol 

enthousiasme aan het werk met als resultaat dat de sfeer in de groep verbetert, kinderen beter met 

elkaar kunnen samenwerken en spelen en er een positief effect is op het welbevinden van de 

kinderen. 

Er is dit voorjaar nog plaats voor nieuwe groepen! Heb je een groep op school waarin je graag de 

training Sterker met de klas wilt hebben, neem dan contact op met Arjen 

Meijerink, a.meijerink@po-deventer.nl. Arjen zal dan een afspraak met je inplannen om de vraag 

van de groep en de leerkracht door te nemen waarna een van de trainers (Merith, Maarten, Willem 

of Arjen zelf) aan de slag gaat met jullie. Mocht je dit voorjaar al een groep op het oog hebben voor 

na de zomervakantie, dan is het fijn dat je dit vast meldt zodat daar rekening mee gehouden kan 

worden in de planning. 

 

Alle data op een rijtje: 
10 februari  9.00 – 10.30 uur   Directeuren- en ib-netwerk 

16 februari  15.00 – 16.00 uur Q&A Dyslexie 

3 maart  15.00 – 16.00 uur  Q&A Dyslexie 

3 maart  15.00 – 17.00 uur  Sinemiddag: Leren door te maken 

24 maart 15.00 – 17.00 uur Sinemiddag: Buiten spelen en leren met peuters en kleuters 

http://www.sinelimite.nl/scholing

