
Belangrijke data

IB- en directeurennetwerken 

Dit jaar hebben we twee keer een 'mix’ van intern 
begeleiders en directeuren, waarbij je kunt kiezen uit twee 
data: 

Donderdagochtend 17 november óf dinsdagochtend 22 Donderdagochtend 17 november óf dinsdagochtend 22 
november (programma en inschrijving volgt, iedereen kan 
een van deze twee momenten kiezen)

Dinsdagochtend 23 mei óf donderdagochtend 25 mei 
(programma en inschrijving volgt, iedereen kan een van deze 
twee momenten kiezen)

Daarnaast hebben we nog een keer aparte netwerken:

Directeurennetwerk: maandagochtend 6 februari Directeurennetwerk: maandagochtend 6 februari 

IB-netwerk: dinsdagochtend 7 februari

Nieuwsflits oktober 2022
Deze nieuwsflits is verstuurd naar alle schooldirecteuren en intern begeleiders in Deventer

Instagram Sine Limite
Volgen jullie Sine Limite al op Instagram? Een pagina boordevol inspirae, Volgen jullie Sine Limite al op Instagram? Een pagina boordevol inspirae, 
actuele verhalen en een verfrissende blik op onderwijs. Bijna alle foto's en 
posts zijn aomsg van scholen uit ons samenwerkingsverband. Deel jullie 
successen en mooie iniaeven met ons door een mail te sturen naar 
instagram@po-deventer.nl. Wie weet zie je het de volgende keer 
voorbijkomen op onze pagina. Deel dit bericht ook vooral binnen jullie 
team!

Volg ons hier! 

Intelligeneonderzoeken 
De eerste onderzoeken van dit schooljaar zijn al uitgevoerd 
en nabesproken. Vanaf dit schooljaar bespreken de 
onderzoekers zoveel mogelijk de intelligeneonderzoeken na 
die vanuit de interne HGPD worden aangevraagd. De 
betrokken onderzoeker kan dan een toelichng geven.  

Onderzoeken vanuit de trajectoverleggen worden door de Onderzoeken vanuit de trajectoverleggen worden door de 
trajectbegeleiders opgepakt. Er is dan een bekend gezicht 
voor de ouders en meteen ruimte om vervolgaces te 
bespreken. 

Komende periode zal er nog meer de nadruk liggen op de Komende periode zal er nog meer de nadruk liggen op de 
terugkoppeling naar het kind.  We hebben hiervoor een 
mooie manier ontwikkeld. In het gesprek met ouders kunnen 
afspraken gemaakt worden over de manier waarop we hier 
samen invulling aan geven. 

Open dag voor professionals bij het speciaal onderwijs van De Linde

De Linde is een school voor speciaal 
onderwijs voor leerlingen met een 
verstandelijke- of 
meervoudigebeperking. We bieden 
onderwijs aan leerlingen met een 
intensieve ondersteuningsbehoee. 

Ons onderwijs is erop gericht om Ons onderwijs is erop gericht om 
leerlingen zo zelfstandig mogelijk te 
laten funconeren, met als 
uiteindelijke doel een aceve 
deelname aan de maatschappij. Hierbij 
ligt de nadruk op zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en autonomie. We 
gaan daarbij uit van de kwaliteiten en 
mogelijkheden van de leerlingen. We 
vinden het belangrijk dat ze een reëel 
en waardig zeleeld ontwikkelen.

een plek waarin ze zich opmaal 
kunnen ontwikkelen. Hierbij maken we 
gebruik van elkaars experse. Zo 
hebben we combinaegroepen met 
zorg en onderwijs en regulier onderwijs 
en speciaal onderwijs.

We nodigen u graag uit voor een open We nodigen u graag uit voor een open 
dag op dinsdag 25 oktober van 
9.00-13.00uur. Graag opgeven voor 
woensdag 12 oktober bij Robbert 
Schue r.schue@linde-deventer.nl 
Het is ook aljd mogelijk om op een 
ander jdsp een dagdeel mee te 
kijken op onze school. Neem dan 
vrijblijvend contact op met 
0570-624700.

Onze leerlingen leren hun eigen 
mogelijkheden te benuen.

Centraal in onze school staat het Centraal in onze school staat het 
pedagogisch klimaat. We streven naar 
een open sfeer waarin we iedereen in 
zijn waarde laten, respecteren en 
accepteren. Naast het pedagogische 
klimaat werken onze leerlingen met 
een eigen groepsplan of LACCS plan 
cyclisch aan didacsche en 
pedagogische doelen.
De Linde is gehuisvest in KindCentrum De Linde is gehuisvest in KindCentrum 
Borgele. Samen met het 
orthopedagogisch dagcentrum ’t 
Lantaarntje, Kinderopvang Partou en 
de reguliere basisschool de 
Borgloschool. We bieden kinderen hier 

https://www.instagram.com/sine.limite/


Binnen de kinderopvang en het basisonderwijs wordt een Binnen de kinderopvang en het basisonderwijs wordt een 
grote groep jonge kinderen (tot 6 jaar) gesignaleerd 
waarvoor het instromen in het basisonderwijs niet 
vanzelfsprekend lijkt te gaan. Deze kinderen zijn in 
coronajd veel thuis geweest en hebben wellicht daardoor 
hun sociale-, motorische- en gedragsvaardigheden minder 
kunnen oefenen in groepsverband. 

Sine Limite start met ondersteuning vanuit de gemeente Sine Limite start met ondersteuning vanuit de gemeente 
(NPO-middelen) het Project Goede Start. De kinderen die 
hieraan meedoen krijgen voor een periode van maximaal 
drie maanden een ochtend in de week middels spelen en 
bewegen begeleiding in het aanleren van passende 
vaardigheden om een goede start of goed vervolg te 
kunnen maken binnen 

Project Goede Start

 het basisonderwijs. We werken hierbij nauw samen met de 
trajectbegeleiders Jonge kind en de medewerkers van TTJ. 

Ouders en school (leerkracht en intern begeleider) worden 
uiteraard vooraf betrokken of het wat voor hun 
kind/leerling is. Ook wordt er tijdens en na het traject altijd 
samengewerkt met ouders en school. 

We starten met het traject na de herfstvakantie, de eerste We starten met het traject na de herfstvakantie, de eerste 
groep zal bestaan uit kinderen die in elk geval al vier jaar 
zijn. De locatie is aan de Escherweg 19 waar ook het 
Klassehuis, de TAD en de Verrijkingsgroep gevestigd zijn. 

In de volgende Nieuwsits zullen we meer vertellen over de 
Goede Start en hopelijk kunnen we dan ook de eerste 
ervaringen delen.  

TLV-data 2022-2023

Datum Kindkans  Datum TLV         Datum Kindkans   Datum TLV
28-09-2022     04-10-2022           08-03-2023     14-03-2023
02-11-2022     08-11-2022         12-04-2023     18-04-2023
30-11-2022     06-12-2022         10-05-2023     16-05-2023
25-01-2023     31-01-2023         31-05-2023     06-06-2023

Nog even een korte reminder: als er wisselingen zijn van ib-er of directeur, Nog even een korte reminder: als er wisselingen zijn van ib-er of directeur, 
wil je dan een seintje doen naar loket@po-deventer.nl 

Training arrangementmedewerkers

Op donderdag 3 november is er ook dit jaar weer een trainingsdag voor arrangementmedewerkers. Een dag die bestaat 
uit het vergroten van je inhoudelijke experse en om vaardigheden te oefenen op het gebied van het begeleiden van 
kinderen die wat extra's nodig hebben. Er is veel ruimte voor uitwisseling, het stellen van vragen en vooral ook voor 
plezier en mooie verhalen. 

De sluingsdatum is bijna, maar aanmelden kan nog! Een mooie dag om samen met collega-arrangementmedewerkers De sluingsdatum is bijna, maar aanmelden kan nog! Een mooie dag om samen met collega-arrangementmedewerkers 
aan de slag te gaan.  
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