
Een kijkje in de keuken van de werkeenheid Zuidwest Zundert 

 

Ongeveer een jaar geleden ontmoetten Desi Arps en Karin Vos elkaar, als voorzitters van deze 

werkeenheid, voor het eerst. Desi als directeur van KBS de Weerijs en al even bij INOS. Karin als IB 

van KBS Effen, net gestart bij INOS. Desi zonder directe ervaring met het RSV, Karin als ervaren 

voorzittend IB van het netwerk Gilze-Rijen (nu Breda Buiten).  Allebei niet zo goed wetend waar we 

aan begonnen, er stond immers van alles in opbouw. Er was wel een werkplan geschreven door onze 

voorgangers Wim van Dun (directeur) en Moniek Vermunt (IB) en dat werd ons uitgangspunt. Het 

duurde even voor we de slag te pakken hadden.  

 

Onze eerste bijeenkomst was in september gelukkig nog eentje in het echt en samen met Marie 

Louise de Groot en Lisette Franchimon vulden we het programma. Het vergaderde wel gek zo met 

anderhalve meter tussen alle deelnemers maar we hadden het ook gezellig met elkaar. Minstens zo 

belangrijk! 

Onze werkeenheid Zuidwest Zundert (ZWZ in onze agenda’s) is ook nog een grote, met 16 scholen. 

Als je een mailtje stuurt krijg je ook minstens 16 antwoorden terug...maar het is ook mooi om zo 

samen te werken en met elkaar het Passend Onderwijs vorm te geven. De werkgroepen die we 

vormden naar aanleiding van ons werkplan helpen daar wel bij. Al is het in de hectiek van de 

pandemie nog niet alle werkgroepen gelukt om bij elkaar te komen, hetzij digitaal hetzij in het echt.  

 

De werkgroepen die we hebben zijn de volgende: 

• samenleving/gelijke kansen 
• sociaal emotionele begeleiding (o.a. in verhouding tot MHB) 
• NT2 anderstaligen, samenwerking binnen scholen 
• samenwerking onderwijs en zorg 
• Trends en data, cijfers duiden 

 

De vergaderingen in de rest van het jaar voerden we allemaal digitaal. Fijn dat er altijd iemand was 

die wilde notuleren en de ‘ether-discipline’ met geluid uit, handje opsteken, vragen in de chat werkte 

goed, al was het wel intensief om zo te vergaderen.  

Wat ook fijn was dat onze COT-leden vrijwel altijd aanwezig waren op de vergaderingen.  

Dat praatte echt fijn en met hun praktijkervaring en kennis vanuit het RSV kregen onderwerpen 

inhoud en vorm. Desi en Karin hadden een kort lijntje, we belden, appten, mailden wanneer het 

nodig was. 

 

We namen afscheid van Lisette Franchimon, werkten een paar weken met Vera Zondervan maar 

moesten ook van haar als procesregisseur afscheid nemen. En alsof dat nog niet genoeg was neemt 

Desi ook afscheid van ons ZWZ want zij start na de zomervakantie als directeur van KBS de Jacinta 

en daarmee verlaat ze onze werkeenheid. Gelukkig wil Martijn Schrauwen (directeur van de St 

Annaschool in Zundert) haar taak overnemen. 

 

 


