Nieuwsbrief #1

Bekijk de webversie

DAAR IS'IE DAN... Onze eerste startWijzer nieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief vertellen wij jullie
graag waar wij mee bezig zijn. Delen we de goodpractices van ons, maar ook onze gemeenten,
onderwijspartijen en zorgaanbieders rondom onderwijs, jongeren, leerplicht, arbeid,
schoolverlaters etc.
Wij hebben deze brief verstuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Wil je de nieuwsbrief in de
toekomst niet ontvangen, meld je dan af onder aan deze nieuwsbrief. Heb je de nieuwsbrief
doorgestuurd gekregen, maar ontvang je hem graag zelf? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op
onze eigen website www.startwijzer.frl (je vindt de aanmeldlink onderaan de homepagina).
Wij hopen dat deze brief jullie nieuws brengt én dat jullie ons helpen de brief te vullen en te delen.
Mocht je vragen of suggesties hebben, wil je dan mailen naar a.hooghiemstra@smallingerland.nl?

Wij van startWijzer
Wij zijn startWijzer – RMC & Leerplicht regio De Friese Wouden! RMC staat voor regionaal meld- en
coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare positie. Dat is een hele mond vol.
Om het simpel te houden: wij gaan de strijd aan met schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in rmcregio De Friese Wouden.
Onder startWijzer vallen de administratiemedewerkers en de leerplichtambtenaren van de gemeenten
Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en
Weststellingwerf en hun beleidsmedewerkers Onderwijs. Verder hebben we het over de rmctrajectbegeleiders, overstapcoaches, mbo-leerplichtambtenaren samen met de administratie leerplicht
en rmc. Karin Kooijman is de teammanager van alle werknemers die in dienst zijn van de
centrumgemeente Smallingerland. Sinds 1 augustus is Jaap Inberg de rmc-coördinator. Afke
Hooghiemstra is als beleidsmedewerker ook nieuw bij startWijzer. Meer informatie en onze
contactgegevens kun je vinden op www.startwijzer.frl

Ga naar onze website!

startWijzer tijdens de nieuwe lockdown
Vlak voor de kerstvakantie heeft startWijzer een mail de deur uit gedaan naar alle
onderwijsinstellingen binnen onze regio (en een enkeling daarbuiten). Deze intensieve lockdown
is een pittige en voor iedereen op zijn/haar eigen manier. Maar zeer zeker ook voor de
jongeren.
We hebben met de mail het onderwijs een hart onder de riem willen steken. We hebben diep
respect voor al het werk wat deze mensen verzetten. Daarnaast hebben we alle jongeren moed
in willen spreken. Hoe lastig moet het zijn, om als kind/puber nergens terecht te kunnen,
behalve thuis op de bank… Hoe zwaar moet dit zijn, zeker voor hen die in een onrustige
thuissituatie functioneren, met alle zorgen en problemen daaromheen… Hoe ingewikkeld is het
om een praktische opleiding te volgen, zonder praktijk... Hoe moeilijk moet het zijn om de
sociale contacten te missen, de verbinding met de wereld om je heen….
Het enige wat we met elkaar kunnen doen, is ons best. Ons best om het zo goed mogelijk te
doen. Alleen samen kunnen we een vangnet voor onze jeugd vormen. Vanuit startWijzer
betekent dit, dat we klaar staan. Voor advies, om te sparren, voor hulp als contact moeizaam
verloopt en jongeren uit beeld (dreigen te) raken. Onze medewerkers zijn getraind in
deurgesprekken en zijn laagdrempelig te benaderen. Klik op onderstaande buttons om meteen
bij alle contactgegevens te komen. Schroom niet en bel/mail!

Contactgegevens

In en van de pers
Van de pers: een naamswijziging en een
nieuwe huisstijl vraagt ook om nieuwe folders.
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan
folders over leerplicht, rmc-trajectbegeleiders
en overstapcoaches. Voor jongeren, ouders
en professionals. De komende tijd zullen onze
medewerkers ze bij de scholen afgeven en
worden ze verspreid. Heb je ze niet
gekregen? Laat het ons weten via
startwijzer@smallingerland.nl dan zorgen we
dat ze ook bij jullie komen te liggen.
Ingrado, de landelijke branchevereniging voor RMC en leerplicht, verspreidt iedere twee weken
een landelijke nieuwsbrief. En dit keer stonden wij in de landelijke nieuwsbrief! Een linkje naar
dit artikel vind je bij het bericht over VVA. Ook stond er een mooi stuk over MDT
(Maatschappelijke Dienst Tijd) in het magazine en deelde een jongere uit Tytsjerksteradiel zijn
verhaal. Klik op onderstaande button om dat verhaal te lezen.

MDT Ingrado

Internetconsultaties wetsvoorstellen
rondom Leerplicht en RMC
Minister Slob heeft 25 aanpassingen in de Wet op Passend Onderwijs aangekondigd. Een deel
van deze aanpassingen raken ook ons werkveld. Het ministerie vraagt door middel van
internetconsultatie om bij te dragen aan deze voorstellen. Dit doen wij graag bij de
wetsvoorstellen die ons werkveld raken. Onze reacties worden altijd openbaar geplaatst, maar
zijn ook te vinden op onze website. Klik op "onze reacties" voor een rechtstreekse link.

Onze reactie

VVA: Voorziening Vroegtijdig
Aanmelden
Bij aanvang van dit schooljaar is de wet
voorziening vroegtijdig aanmelden ingegaan. Mboen vo-scholen delen informatie met elkaar rondom
de overstap van vmbo naar mbo. Deze informatie
wordt ook met de woongemeente van de leerlingen
gedeeld. Het doel is dat er bij aanvang nieuwe
schooljaar minder absolute verzuimers
(leerplichtige leerlingen zonder schoolinschrijving)
zijn omdat ze nog niet staan ingeschreven op het
mbo en wel zijn uitgeschreven op het vo na het
behalen van hun diploma. De leerplichtambtenaar
van de woongemeente speelt hier een rol in. Meer
informatie over de VVA vind je in het Ingrado
Magazine (klik op de button). Over het ontvangen
van de informatie uit de VVA en hoe om te gaan
met deze informatie zijn wij (gemeenten en RMC)
druk met elkaar in gesprek. Over wat we al hebben
gedaan en wat we gaan doen in regio De Friese
Wouden heeft Ingrado onlangs een artikel
geschreven. Lees het artikel door hieronder op de
button te klikken. Afke Hooghiemstra is bij
startWijzer degene die hier druk mee is. Zij staat
altijd open voor het beantwoorden van vragen.
Artikel VVA in Friese Wouden - Ingrado nieuwsbrief 6 oktober 2020

Informatie VVA - Ingrado magazine

Regionaal Programma
Naast dat het RMC beschikt over eigen middelen, ontvangen we (samen met het onderwijs) ook
middelen voor het regionaal programma. Dat programma heeft een duur van 4 jaar en is
bedoeld voor JIKP (Jongeren In een Kwetsbare Positie) en VSV (Voortijdig School Verlater). De
afgelopen maanden is er door de Regiegroep hard gewerkt om gezamenlijk (RMC, vo en mbo)
tot een goed programma te komen. We zijn blij met het resultaat. Momenteel is het programma,
zoals we dat noemen, op route om in de 7 gemeenten te worden ondertekend.

Training "mensenhandel (niet) op school"
Gemeenten moeten voor 2022 een aanpak mensenhandel klaar hebben liggen. Onze
medewerkers hebben in hun caseload ook te maken met jongeren die verzuimen omdat ze veel
op straat zijn, foute 'vrienden' hebben ontmoet en gestrikt worden voor drugshandel, te maken
hebben met onderdrukking. Helpend aan het verzuim te doen stoppen, maar ook om een rol te
spelen binnen de signalering van jongeren die met deze problematiek te maken heeft, volgen
onze medewerkers in maart hun eerste training, gegeven door Fier, over wat is mensenhandel
precies, wat verstaan we daar onder? Vervolgens zal er een vervolgtraining plaats vinden over
hoe signaleer je mensenhandel, hoe ga je het gesprek hierover met de jongere aan en naar wie
kun je door verwijzen. We hopen na afloop van de trainingen hier nog meer over te kunnen
vertellen. Houd de nieuwsbrief dus in de gaten!

Onze ondersteunende diensten:

Onze jongeren aan het woord:

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u d.perdok@smallingerland.nl toe aan uw adresboek.

