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Programma ledenbijeenkomst 9 februari 2015 
 

Onderwerpen van de bijeenkomst:   

 Succesverhalen van 2 onlangs geauditeerde praktijken in Rotterdam 

 Samenwerkingsplan Zoloro met externe partners  

 Update meerjarenplan Zoloro 2015 – 2020 

 

Locatie: ParamediPlus  

Voorburgstraat 14 

3037 PM Rotterdam   (na 18:00 is het vrij parkeren)  
 

We gaan er vanuit dat alle leden aanwezig zijn.  Aan/ en afmelden vóór 3 februari 2014 via info@zoloro.nl . 

De bijeenkomst kan alleen doorgaan bij meer dan 15 aanmeldingen. 

 

In de pauze is er de mogelijkheid om opnieuw een stapel ‘Raffiefolder’ te ontvangen.  Indien je niet 

aanwezig kunt zijn, maar wel een stapel ‘Raffiefolders’ wilt ontvangen, dit even aangeven bij je afmelding, dan 

worden ze apart gehouden.  

 

Agenda:  

19:00  Inloop met koffie/thee 

19:15   Opening 

2 succesverhalen van geauditeerde praktijken:    

 Tiana van Wijngaarden van Logopediepraktijk Lombardijen  

 Marianne Veldhoen van Logopediepraktijk Beverwaard.  

Je kunt vooraf vragen insturen naar info@zoloro.nl, zodat de gegeven informatie zo 

goed mogelijk aansluit op de vragen die er nog spelen.  Doe er je voordeel mee! 

 Samenwerking Zoloro met externe partners zoals:     
o ELL (EersteLijns Logopedisten regio Westland, Schieland en Delfland.)  Hoe gaan we de 

samenwerking vormgeven? 

o Auris – PPO: Uitkomsten enquête verslaglegging en overleg met derden.  Welk 

standpunt nemen we hierover in? Volgen de leden de formats voor verslaglegging van 

het REC? Wat zijn de ervaringen met passend onderwijs (sinds sept ‘14).  Is het een idee 

om Auris naar een Zoloro-ledenbijeenkomst te laten komen? 

o Stek (Kleine Plantage): Hoe kunnen we samenwerken met deze tweedelijns 

logopedisten? 

 Mededeling over de visiestandpunten voor het meerjarenplan Zoloro 2015 – 2020  

 Overige korte onderwerpen:    

o Hoe staat het met de Zoloro online community? Zijn er nog vragen over of moeilijkheden 

mee?  

o Mogelijke wijziging van doelen / aanpak van de werkgroepen CJG en Groep 0. (Nieuwe 

Werkgroep Vroegsignalering/coaching taalstimulering?)  

o Benoemen 2 leden voor de kascontrole 2014.  

 

21:15   Rondvraag 

21:30   Afsluiting 
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