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Beste collega leerkrachten, IB’ers en directeuren,

 

Verbinden in Haaglanden is dé plek om elkaar te ontmoeten en met elkaar te leren. Met als doel om 

bij te dragen aan het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen in Haaglanden, zo veel 

mogelijk op de reguliere school in de eigen buurt. In het komend schooljaar kunnen we elkaar weer 

volop ontmoeten. Dat is fijn na bijna twee schooljaren op afstand met elkaar samen te werken. SPPOH 

organiseert de gebruikelijke netwerk- en themabijeenkomsten, de IB startdagen. Ook is er weer een 

scholingsaanbod beschikbaar met daarin de mogelijkheid om scholing op schoolniveau aan te vragen!

 

Binnen de IB netwerkbijeenkomsten wordt er specifiek ingezoomd op dat wat er speelt in de wijk kijkend 

vanuit de scholen, collega’s, populatie leerlingen en ouders. Wees erbij, want juist dan is het zinnig om 

met elkaar in gesprek te gaan over het werkgebied en de wijk. SPPOH faciliteert in de behoefte om elkaar 

te ontmoeten, de scholen hebben we nodig voor het realiseren van een waardevolle bijeenkomst.

 

Het scholingsaanbod is samengesteld op basis van de behoeftes uit het veld, de analyse van de SOP’s en 

de koers die we inzetten met het jaarplan 22-23. Thema’s die dit jaar aan bod komen zijn gericht op het 

vormgeven van onderwijs aan leerlingen met taal- en ontwikkelingsproblematiek, begaafdheid en extra 

ondersteuningsbehoeften, onderwijs aan het jonge kind en het bieden van onderwijs aan leerlingen met 

een eigen leerlijn binnen de school tot eind groep 8.

 

Naast het reguliere aanbod is het dus mogelijk om scholingsaanbod op schoolniveau aan te vragen. Wil 

je als school met het team duurzaam kennis opdoen van een thema en dit borgen in de school? Meld 

je dan aan via info@sppoh.nl en geef aan welke scholing jullie teambreed behoeven om een bijdrage 

te leveren aan passend onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het middel OPP effectief inzetten, 

het verstevigen van de basisondersteuning of de volgende stap richting inclusie in het onderwijs. Na 

de aanvraag voor een aanbod op schoolniveau wordt er contact opgenomen met de school voor een 

intakegesprek en een gezamenlijk datum.

 

Graag tot bij de bijeenkomsten.

 

Met vriendelijke groet,

Team SPPOH



Planning bijeenkomsten 2022-2023
Bijeenkomst Datum Tijd

IB Startdagen 06–09-2022 Van 9 00 uur tot 12 uur
(lunch tot 12.30 uur)

06–09-2022 Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(borrel vanaf 16.30 uur)

08-09-2022 Van 9 00 uur tot 12 uur
(lunch tot 12.30 uur)

Presentatie Jaarplan 03-10-2022 13.30-15.00

06-10-2022 09.30-11.00

Netwerkbijeenkomsten ib’ers

Rijswijk 31-10 -2022 13.00-15.00

Loosduinen 01-11-2022 09.00-11.00

Internationale scholen 01-11-2022 13.00-15.00

Leidschendam-Voorburg 01-11-2022 13.00-15.00

Escamp 03-11-2022 09.00-11.00

Haagse Hout 03-11-2022 13.00-15.0 0

Centrum 07-11-2022 13.00-15.00

Scheveningen 08-11-2022 09.00-11.00

Leidschenveen-Ypenburg 08-11-2022 13.00-15.00

Segbroek 10-11-2022 09.00-10.00

Laak 10-11-2022 13.00-15.00

SO/SBO 15-11-2022 13.00-15.00

Evaluatie en ontwikkelsessies 
(tussenstand SPPOH en begroting 2023)

07-02-2022 09.30-11.00

07-02-2023 13.30-15.00

09-02-2023 09.30-11.00

Netwerkbijeenkomsten ib’ers

Escamp 13-03-2023 13.00-15.00

Leidschendam Voorburg 14-03-2023 09.00-11.00

Loosduinen 14-03-2023 13.00-15.00

Rijswijk 16-03-2023 09.00-11.00

Scheveningen 16-03-2023 13.00-15.00

Laak 20-03-2023 13.00-15.00

Segbroek 21-03-2023 09.00-11.00

Internationale scholen 21-03-2023 13.00-15.00

Centrum 23-03-2023 09.00-11.00

Haagse Hout 23-03-2023 13.00-15.00

Leidschenveen-Ypenburg 27-03-2023 13.00-15.00

SO/SBO 28-03-2023 09.00-11.00

Periode gesprekken passend onderwijs Maart - april In afstemming tussen school en adviseur

Rondetafelsessies 16-05-2023 09.30-11.00

16-05-2023 13.30-15.00

Nieuwe directeuren en intern begeleiders 19-09-2022 09.30- 11.30

Bijeenkomst OnderwijsTransparant 21-11-2022 13-00- 15.00 

Nog in te vullen

Nog in te vullen
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3 Scholingsaanbod Aanbieder Doelgroep Aanmelden

Ontwikkelingsperspectieven OPP modules Bazalt + 
SPPOH

Intern begeleiders 
Directeuren 
Leerkrachten

Aanmelden aanbod op 
schoolniveau via info@sppoh.nl

a.  Hoe ziet de zorgstructuur eruit? 
(Hoe signaleer je zorgleerlingen?)

b.   Schrijven van een OPP 
(De wettelijke kaders)

c.  Van OPP naar lesgeven 
(Hoe geef je maatwerkonderwijs?)

d.  Communicatie rond OPP met betrokkenen 
(Hoe communiceer je met betrokkenen over het OPP?)

Passende Perspectieven peuter-kleuter leerlijn 
Krijg zicht op de verschillende ontwikkel- en onderwijsbehoeften

Bazalt
Intern begeleiders
Leerkrachten

Aanmelden aanbod op 
schoolniveau via info@sppoh.nl

Passende perspectieven groep 5 – 8 werken met leerlijnen 
Waarborg de doorgaande lijn in de ontwikkeling tot eind groep 8

Bazalt
Intern begeleiders
Leerkrachten

Aanmelden aanbod op 
schoolniveau via info@sppoh.nl

Samenwerken onder Spanning 
(Pro Ago training) 
Een cursus van 6 trainingen en 4 intervisietrainingen 

SPPOH

MDO gericht:  
Intern begeleiders 
Directeuren 
SMW 
Leerplicht

Aanmelden via info@sppoh.nl 
Start groep 1: 
 07-11-2022 einddatum 20-03-2023
Start groep 2: 
 16-01-2023 einddatum 22-05-2023
LOCATION-DOT Regulusweg 11 (SPPOH) 

Ervaar TOS
Vergroot je inzicht in de onderwijsbehoeften van een leerling met TOS

SPPOH
Intern begeleiders
Leerkrachten

Aanmelden via info@sppoh.nl  
 14-11-2022  13.30-16.30 uur  
 21-02-2023  13.30-16.30 uur  
 23-05-2023  13.30-16.30 uur

Aanbod Begaafdheid
Aan de slag met de ambitie om een schoolbreed aanbod of het beleid 
begaafdheid op school verder te ontwikkelen

SPPOH
Intern begeleiders
Leerkrachten

Aanmelden via de website  
Masterclasses schoolontwikkeling 
 10-01-2023  10.00-11.30 uur  
 07-03-2023  09.00-10.30 uur

Inspiratiesessie ontwikkelimpuls 
 18-10-2022  10.00-11.30 uur 
 17-11-2022  11.00-11.30 uur
 24-01-2023  10.00-11.30 uur


