
 

Brief aan scholen inzake verdere implementatie kernoverleg. 
 
We zijn zeer verheugd om te zien hoe het ondersteuningsplan in de praktijk wordt gebracht. 
In iedere kern heeft al minstens een kernoverleg plaatsgevonden. We zien daarin mooie vormen van 
samenwerking ontstaan. De onderwerpen waarover gesproken wordt zijn divers en gaan van abstracte 
denkbeelden naar concrete aanpak. Er wordt gewerkt met vaste en roulerende voorzitters en breed 
gedragen agendacommissies. De scholen vormen in verschillende tempo’s samenwerkingsverbanden in 
en met de gemeente. 
 
In Castricum neemt Jeugd en gezin al deel aan het overleg. Er is gesproken over hoe de 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp versterkt zou kunnen worden. In het volgende overleg 
zal de gemeente een presentatie verzorgen over de mogelijkheden voor extra ondersteuning vanuit 
de Jeugdwet. 
 
In Limmen, Akersloot en Uitgeest zitten scholen in de fase van kennismaking en presenteren zij zich 
aan elkaar. 
 
In Heemskerk Noord komt de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs aan bod. 
 
In Heemskerk Zuid wordt de Praktijkklas bekostigd vanuit het kernbudget en is in Break Out Rooms 
gebrainstormd over onderwerpen voor scholing. Dit wordt uitgewerkt door een werkgroep. 
 
In Beverwijk Oost is gesproken over de rol van de gemeente (verbindend) en de consulenten 
(ondersteunend) en over de besluitvorming: 1 school 1 stem, bij meerderheid van stemmen een 
besluit. Er wordt gewerkt aan een sociale kaart van organisaties die van meerwaarde zijn in en om de 
school. 
 
In Beverwijk West is in het tweede overleg besloten om een voorstel te doen voor de vormgeving 
van een professionele leergemeenschap. 
 
In IJmuiden 1 wordt ingezet op verbetering van de samenwerking jeugdzorg/ onderwijs, staat het 
sociaal wijkteam op de agenda en wordt een Zomerschool gerealiseerd. 
 
In IJmuiden 2 wordt in juni verder gesproken over divers buitenschools aanbod en kansengelijkheid. 
Het breed benaderen taalachterstanden, de koppeling vanuit VVE en een training gericht op 
groepsdynamiek staan op de rol. 
 
In Santpoort/ Driehuis zijn de directeuren inmiddels bij elkaar geweest en hebben ze besloten in 
eerste instantie alleen met de directeuren het kernoverleg te voeren. 
Het voorzitterschap zal rouleren. Op 31 mei is het tweede kernoverleg waarbij de consulent als 
vertegenwoordiger van het SWV uitgenodigd is. De deelnemers van het eerste kernoverleg vinden 
het prettiger als er maar één medewerker van het SWV betrokken is. 
 
In Velserbroek volgt in april een overleg waarin scholen zich presenteren om de samenwerking in de 
kern te versterken. Er wordt in koppels gesproken over de overstap van school naar school, groen 
schoolpleinen en nieuwbouw. Gemeente Velsen is aanwezig bij deze kern overleggen. 
Het CJG, Auris, de GGD, JMW staan open om deel te nemen aan het overleg, dus profiteer daarvan 
als dit in jullie kern helpend kan zijn. 



 

In eerste instantie was het idee om de kernen te vragen om op 1 juli een kernplan in te leveren met 
daarin voorstellen voor innovatie en professionalisering. Vanwege de hectiek op de scholen vanwege 
het Corona beleid en hiermee samenhangend het ontwikkelen van het plan vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs willen we de kernen meer tijd geven. Hierbij het verzoek om voor 15 oktober, 
de herfstvakantie, het kernplan in te dienen bij het samenwerkingsverband. 
 
 


