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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 10, 31 maart 2016 

 
 

KANSARME LEERLING 

Het zat Jopie niet mee. Doordat zijn ouders een winkel hadden was hij veel op straat en 

vermaakte zich met een vriendje en een bal. Op de afscheidsavond van zijn lagere school 

stierf zijn vader. De winkel werd opgedoekt, zijn moeder ging uit schoonmaken. In het 

voortgezet onderwijs is hij gestrand: tweemaal blijven zitten en toen maar van school. 

Op straat en in de schuur van zijn vriend rookte hij zich een ongeluk. Door bemiddeling 

van zijn sportclub kwam hij als winkelbediende bij Perry Sport. 

Bij zijn club werd hij wel gewaardeerd, maar had ook regelmatig conflicten. Uiteindelijk 

vertrok hij naar het buitenland (Verenigde Staten,  Spanje). Hij was inmiddels getrouwd 

en vader van drie kinderen. Hij gebruikte vanaf de puberteit zijn geboortenaam Johan en 

droeg nu een stropdas. Het is soms verbazend hoe kansarme leerlingen zich redden.  

Leon ’t Hart, bestuurscoördinator 

PERSONALIA 

 Per 01-01-2016 is mw. Erica Konijnenburg benoemd tot afdelingscoördinator van 

Hoogeveen. Velen zullen haar kennen als voorzitter van de Commissie Arrange-

ren; beide functies worden nu in één persoon gecombineerd. Een welkom is niet 

nodig, een hartelijke felicitatie met de nieuwe benoeming is zeer op zijn plaats.  

 

EXTERN KWALITEITSONDERZOEK  

Het kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie per december 

2015 is inmiddels vastgelegd in een definitief verslag. De reactie 

van het bestuur is daarin opgenomen. Het verslag wordt na de 

bestuursvergadering van 11 april op onze website geplaatst onder 

Onderwijs / Documenten. 

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

Per 15 februari 2016 heeft het bestuur het besluit vastgelegd dat we in SWV PO 2203 per 

’16-’17 gaan werken met één uniform School Ondersteunings Profiel (SOP). De 

voorlichting aan directeuren en IB’ers wordt op afdelingsniveau voorbereid. Besturen van 

Aves, Catent en Zevenster zijn vrij om hier voor hun scholen al dan niet gebruik van te 

maken (reden hiervoor is de deelname aan meerdere samenwerkingsverbanden). 

 

GRIPPA 

De evaluatie van het digitaal registratiesysteem Grippa zal medio april plaatsvinden. De 

Commissie Arrangeren van de afdeling Hoogeveen en de scholen van Stichting Bijeen 

hebben vanaf de reguliere basisschool de aanvraag ingevoerd, verwerkt, besproken en 

waar nodig beschikbaar gesteld aan de Commissie Toewijzing. Onderdelen van ESIS en 

ParnasSys kunnen worden ingevoerd en meegeleverd.   

Met Grippa zou het niet meer nodig zijn om dossiers te mailen; de gebruiksvriendelijk-

heid en de privacybescherming zijn twee items die ertoe doen. Na de evaluatiebespreking 

zal een voorstel over het gebruik ervan aan het bestuur van SWV PO 2203 worden 

voorgelegd. Berichtgeving aan scholen volgt daarna. Bij positief besluit is invoering per 

schooljaar ’16-’17 mogelijk.  
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EVALUATIE TLV’S 

De eerste Toelaatbaarheidsverklaringen zullen per 31-07-2016 aflopen. Als een leerling 

dan niet de leeftijd of rijpheid heeft om naar het voortgezet onderwijs te gaan: wat dan? 

Precies over die leerlingen in het Speciaal (Basis-) Onderwijs spraken de CA en CT in de 

afgelopen maand met de S(B)O-scholen. De inzet van SBO en SO werd geëvalueerd. De 

stand van zaken en de nieuwe ondersteuningsbehoefte werd geformuleerd om weer 

enige schooljaren vooruit te kunnen. Voor veel leerlingen werd een nieuwe TLV 

vastgelegd, voor een enkele leerling volgde een nader gesprek of onderzoek.  

Het was voor alle betrokkenen een nieuwe manier van werken om met elkaar vanuit 

diverse gezichtspunten in gesprek te gaan. Dank voor de veelzijdige inzet. Ook deze 

werkwijze zullen we evalueren om in 2017 gepast verder te gaan. 

 

UITERSTE TERMIJN ARR en TLV! 

→  Om in de voorlaatste ronde op goede aandacht te kunnen rekenen is het voor de 

directeur of IB’er van belang om iedere aanvraag vóór 1 mei (= 22 april ivm 

meivakantie) aan de Commissie Arrangeren in te zenden.  

De toevloed aan lastminutes in juni 2015 heeft ons geleerd beter te (doen) plannen. 

Waar een reguliere basisschool misschien slechts met één aanvraag te handelen had was 

het bij de balie van een Commissie Arrangeren toch zomers druk met een grote 

hoeveelheid aanvragen van arrangementen en toewijzingen. De toetsing door de 

Commissie Toewijzing betrof eind juni totaal 54 dossiers. In de laatste schoolweek volgde 

de aanmelding op het speciaal (basis-) onderwijs, waardoor de groepsindeling en 

personele inzet soms op de kop moest. De betreffende leerling en zijn/haar ouders 

konden toen ook pas definitief een afscheid van de oude groep en school afspreken. 

Een laatste schoolweek brengt al genoeg hectiek met zich mee!  

Met bovengenoemde werkafspraak hopen we herhaling van deze gang van zaken te 

voorkomen. Uw leerlingen en uw collega’s verdienen het! 

  

OP JAARPLAN ’16-’17   

Twee schooljaren achter elkaar hebben we een nieuw Ondersteuningsplan aangeleverd. 

Aangezien het vorig schooljaar een vierjarenversie betrof kunnen we dit jaar volstaan 

met een Jaarplan ’16-’17 als beknopte bijlage daarvan. Dat geldt voor het SWV en de 

drie afdelingen. De concepten worden voorgelegd aan bestuur, OPR en tot slot de ALV op 

20 april.  

Na vaststelling zijn de documenten (inclusief de jaarplanning) op onze website te vinden. 

 

OUDERFLYER 

Voor de afdelingen Hoogeveen en Meppel was de 

ouderflyer al eerder beschikbaar. Voor de scholen 

in afdeling Steenwijk is deze nu ook beschikbaar.  

Bestemd voor die ouders die voor het eerst te 

maken hebben met ondersteuning voor hun zoon of 

dochter, inclusief de termen, de rechten en plichten 

die erbij van toepassing zijn.  

Om het eenvoudig te houden. 

 

Heeft u de folder niet op school? Neem contact op 

met uw afdelingscoördinator of bestuurskantoor.    
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UITKOMSTEN TRIPARTITE AKKOORD  

In het lopende schooljaar ’15-’16 zijn de voorbereidingen voor personele detacheringen 

per 1 augustus 2016 getroffen. Voor een meerderheid van personeelsleden is een actief 

perspectief voorhanden. Zolang er echter voor het laatste personeelslid nog geen 

overeenstemming is bereikt is het personeelsplan niet compleet. De maand april wordt er 

gewerkt aan een definitieve oplossing voor allen.   

  

OVERDRACHT PO-VO 

De aanmelding en inschrijving voor het VSO en PRO verloopt via de scholen voor 

voortgezet onderwijs. Voor veel leerlingen is deze route desgevraagd voor 1 maart jl. 

ingezet. Dat garandeert een kwalitatieve afweging en overstap per schooljaar ’16-’17.  

De collega’s van het VO bedanken u langs deze weg voor uw proactieve houding hierin. 

We gaan er van uit dat er nu geen last-minute dossiers meer opduiken uit de groep 

leerlingen die juist gebaat zijn bij een zorgvuldige overdracht. 

Overigens zijn de commissies VO nu druk met de omzetting van indicaties (oude stijl) 

naar TLV (nieuwe stijl). Het komt daarom goed uit dat de drukte van extra aanmeldingen 

niet hiermee samenvalt. 

Overigens is deze operatie voor SWV PO 2203 reeds in september jl. uitgevoerd.  

   

AGENDA ’15-’16  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

Bestuur  11 apr, 06 jun 

Coördinatoren 18 mei, 27 jun  

OPR   18 apr 

ALV    20 apr 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht 

 

 

AGENDA ’16-’17  

De nieuwe vergaderdata staan in concept in het Jaarplan ’16-’17. Wanneer dit wordt 

vastgesteld op de ALV van 20 april a.s. wordt dit op onze website geplaatst. Voor uw 

jaarplanning kan het van belang zijn deze data alvast in het oog te hebben.  

 

 
Colofon 

De Nieuwsbrief van Samenwerkingsverband SWV PO 2203 verschijnt elk kwartaal voor 

alle medewerkers aan de scholen van het samenwerkingsverband. 

Volgende nummer juni 2016 

Inleverdatum kopij 27 mei 2016 

Secretariaat  Schoolstraat 2b, 7921 AV Zuidwolde 

   T 0528 – 35 34 77 E info@po2203.nl 

periode aanvraag door CA 

uiterlijk te verzenden op: 

vergadering CT bericht van CT aan CA 

uiterlijk te verzenden op: 

09 22 april 2016 wk 19 13 mei 2016 

10 27 mei 2016 wk 23 10 juni 2016 

11 24 juni 2016 wk 27 08 juli 2016 
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