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•
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Personeel
Bereikbaarheid kantoor Zeeluwe
Vergaderdata
Voorbeeldtekst passend onderwijs website
scholen
Inspectierapport 4 jaarlijks onderzoek bestuur
en swv
Opdracht Inspectie: scherpere resultaatdoelen
stellen
Tommy en Twee-Staps verificatie
Froukje Cornet neemt afscheid

Commissie Onderinstroom
• 13 april 2021
aanvragen voor 6 april indienen

Vergadering van Aangeslotenen
• 20 april 2021 15.00 uur – 17.00 uur

Ondersteuningsplanraad
• 8 april 2021

Personeel
Froukje Cornet gaat Zeeluwe verlaten per 1 april. We bedanken Froukje voor al haar inzet en
feliciteren haar met haar nieuwe baan. Verderop in de nieuwsbrief schrijft Froukje zelf een
stukje over haar afscheid.
De werkzaamheden van Froukje worden door Han Schipper overgenomen.

Bereikbaarheid kantoor Zeeluwe tot de zomervakantie 2021
Tijd

Dag

Wie

Telefoonnummer

09.00-13.00 uur
09.00-13.00 uur

maandag en donderdag
dinsdag en woensdag

Ellen Borst
Han Schipper

0341-740007
0341-740007

Naam

Onderwerpen

E-mailadres

Wilfred de Vries
Directeur-bestuurder

directie, landelijke contacten, bestuur,
afgeven beschikkingen en incidenteel
leerlingzaken
beleidszaken rondom OP, monitor,
hoogbegaafdheid, Tommy, AVG en
Kwaliteitszorg
TLV, thuiszitters en leerlingzaken

wdvries@zeeluwe.nl

management ondersteuning,
administratie, ICT, website, nieuwsbrief,
commissie Onderinstroom en melding
verlengde onderinstroom
financiën (beleidsrijk)

eborst@zeeluwe.nl

Irene Leijten
Beleidsadviseur
Han Schipper
Toelaatbaarheidsverklaringen
en Thuiszitters
Ellen Borst
Managementassistent

Jacco Nieuwschepen
controller

ileijten@zeeluwe.nl

hschipper@zeeluwe.nl

jnieuwschepen@zeeluwe.nl

Facturen kunnen gestuurd worden naar administratie@zeeluwe.nl en voor algemene vragen
hebben we het e-mailadres: info@zeeluwe.nl.
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Voorbeeldtekst Passend Onderwijs website scholen

Een belangrijke plek waar ouders informatie over passend onderwijs vinden, is de website
van de school. In het vorige ondersteuningsplan van Zeeluwe was dan ook de ambitie
opgenomen om de voorlichting aan ouders helder, actueel en toegankelijk te maken. In het
nieuwe OP is de evaluatie van deze ambitie besproken. Niet alle scholen blijken up-to-date
en toegankelijke informatie over passend onderwijs en het samenwerkingsverband op hun
website te hebben staan.
Froukje Cornet heeft alle websites van de scholen die onder swv Zeeluwe vallen bekeken of
er informatie over passend onderwijs en swv Zeeluwe staat. Alle scholen ontvangen
binnenkort de uitkomst van dit onderzoek.
Zeeluwe heeft een voorbeeldtekst over passend onderwijs gemaakt die scholen kunnen
plaatsen op hun website. Deze voorbeeldtekst wordt meegestuurd met de uitkomst van de
website en kunt u vinden via http://www.zeeluwe.nl/scholen (rechterkolom).

Inspectierapport 4 jaarlijks onderzoek
bestuur en samenwerkingsverband
De Inspectie van het Onderwijs bezoekt het bestuur van een samenwerkingsverband
passend onderwijs minstens een keer in de vier jaar. In november 2020 was het bestuur van
Stichting Zeeluwe aan de beurt.
Het inspectierapport kunt u vinden via deze link op onze website:
Inspectierapport bestuur en samenwerkingsverband PO 2509

Opdracht Inspectie: scherpere resultaatdoelen stellen
De Inspectie signaleerde tijdens het vierjaarlijkse bezoek o.a dat in ons
samenwerkingsverband veel afspraken en doelen voor de manier waarop gewerkt wordt,
zijn gesteld. Meetbare resultaten die we willen bereiken met elkaar zijn minder vindbaar.
We hebben daarom de opdracht gekregen hier scherpere resultaten op in te gaan zetten.
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Tommy en Twee-Staps verificatie
Voor het gebruik van Tommy raden wij u aan om gebruik te maken van een extra
beveiligingsstap om uw account te beveiligen: “2 staps verificatie ( of 2 factor
authentication)”. Hierbij kunt u naast het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord
een code invullen. U heeft hiervoor een mobiele telefoon (met Android of iOS) nodig waarop
de code wordt weergegeven. Tommy maakt hiervoor gebruik van de ‘google authenticator
app’. U kunt deze app downloaden in de app-store van Apple of in de Play-store van Google.
U stelt deze beveiliging in op Tommy in uw account. Klik daarvoor rechtsboven in het scherm
op uw mailadres en kies daarna de optie ‘account’. Er opent een scherm waar u uw account
gegevens kunt wijzigen. Kies dan voor 2 factor authenticatie activeren. U heeft twee opties
om het aan te zetten. Het kan via optie 1: QR code scannen of optie 2: U dient de code in te
vullen in het invulvak en dan op ‘activeren’ te klikken.

Met de app kunt u de QR-code scannen om de app te activeren en uw mobiele telefoon te koppelen
aan uw account.
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Froukje Cornet neemt afscheid van Zeeluwe
Lieve collega’s in het werkveld en netwerk van Zeeluwe,
Via deze weg wil ik afscheid van jullie nemen. Zoals je
misschien weet ben ik een tijdje afwezig geweest bij Zeeluwe.
Ik ben in het najaar uitgevallen doordat ik overspannen was,
maar inmiddels gaat het gelukkig weer goed met mijn
energieniveau. Op de achtergrond ben ik aan het reintegreren geweest en ik kan wel zeggen dat ik weer de oude
(en wat wijzer) ben.
Er is inmiddels echter iets nieuws op mijn pad gekomen. Ik heb ander werk gevonden en
neem daarom afscheid van Zeeluwe. Vanaf 1 april ga ik aan de slag als wijkondersteuner,
voor een driejarig project in mijn eigen wijk Ermelo-West. Dat betekent dus geen TLV’s of
MDO’s meer, geen telefoontjes meer, niet meer sparren over een leerling en niet meer
bijdragen aan passend onderwijs voor alle kinderen. Ik ga mijn energie op een andere
manier inzetten voor mijn medemens en een mooie maatschappij.
Ik heb met heel veel van jullie persoonlijk contact gehad de afgelopen twee jaar. Van
orthopedagogen, IB’ers en leerkrachten tot directeuren en administratief medewerkers. Ook
met ouders heb ik regelmatig contact gehad. Ik wil jullie bedanken voor de prettige
samenwerking. Ik draag hele warme herinneringen mee aan alle contacten die ik met
scholen en ouders heb gehad. De betrokkenheid bij het kind en de passie voor het onderwijs
was voelbaar. Bij ouders voelde ik soms wanhoop, maar vooral heel veel liefde en
toewijding.
Ga zo door, en pas ondertussen goed op jezelf. Ik wens elk kind een fijne en onbezorgde
schooltijd toe. Ik wens jullie, de grote mensen, alle goeds voor de toekomst.
Wie het leuk vindt om nog even persoonlijk afscheid te nemen, mag altijd contact met mij
opnemen via 06-45518446 of froukjecornet@gmail.com.
Hartelijke groeten,
Froukje Cornet
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Het samenwerkingsverband Zeeluwe is verantwoordelijk voor de invoering van Passend Onderwijs in
de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe
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