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In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom schoolmaatschappelijk
werk. De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je
suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar
info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.

1. Uit de praktijk
Handreiking voor uitwisseling gegevens tussen kinderopvang en het primair onderwijs (PO raad)
Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het primair onderwijs is belangrijk voor de
kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Maar welke gegevens mogen scholen en
kinderopvang onderling met elkaar delen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
Lees verder ->
Schooladvies vaker naar boven bijgesteld bij Nederlandse leerlingen van hogere sociale herkomst
(Sociale Vraagstukken)
Het schooladvies is sinds de Wet Eindtoetsing po leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.
Bijstelling naar boven kan wanneer het toetsadvies hoger is dan het schooladvies. Deze bijstelling gebeurt
vaker bij Nederlandse leerlingen van hogere sociale herkomst. Tijd om advies en eindtoets af te schaffen?
Lees verder ->
Pilotproject Bladel: ‘Onderwijs en jeugdhulp vaak twee gescheiden werelden’ (Eindhovens Dagblad)
Jeugdhulpverlening en onderwijs zijn vaak twee gescheiden werelden. Een pilotproject op SBO De Piramide
in Bladel moet daar voor een belangrijk deel een einde aan maken. De ervaringen in deze school voor
speciaal basisonderwijs zijn goed. Ze kunnen gevolgen hebben voor het onderwijs in Bladel, Reusel-De
Mierden, Eersel, Bergeijk en Oirschot.
Lees verder ->
Online magazine Passend Onderwijs, hoe nu samen verder? (PO Raad)
Het Steunpunt Passend Onderwijs, de LBBO en de NVS-NVL organiseerden op 10 maart 2021 de conferentie
‘Passend onderwijs, hoe nu samen verder?’. In hun online magazine vind je, naast een korte terugblik,
bestuurders aan het woord over hun visie op passend onderwijs en interviews met de bevlogen
gastsprekers.
Lees verder ->
Ouders thuiszittende kinderen eisen leerrecht zonder schoolplicht (NOS)
Tussen de 15.000 en 20.000 kinderen in Nederland zitten thuis omdat ze geen passend onderwijs kunnen
krijgen. Ouders van deze thuiszitters, verenigd in de belangengroep Onderwijsaffaire, hebben een brief
geschreven naar de Tweede Kamer, waarin ze leerrecht eisen zonder schoolplicht.
Lees verder ->

Zorgen over gebrek aan onderwijs voor kinderen van ouders met een kwetsbare gezondheid (De
Kinderombudsman)
Team kinderombudsman vraagt aandacht aan Minister Arie Slob voor kinderen van ouders met een
kwetsbare gezondheid, die al heel lang niet naar school gaan.
Lees verder ->
Meisjes en lagere milieus lager eindadvies in coronajaar (AVS)
Basisschoolleerlingen in groep 8 van het schooljaar 2019/’20 kregen een lager schooladvies dan voorgaande
jaren. Door het vervallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het schooladvies niet naar boven
bijgesteld worden. Vooral meisjes en leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen kregen te maken met
een lager eindadvies. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.
Lees verder ->

