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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
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JUF  

‘Wat wil je worden’ vroeg de juf, 

’t was in de derde klas. 

Ik keek haar aan en wist het niet, 

‘k dacht dat ik al iets was. 

 

Toon Hermans (1916-2000) 

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL ’17-’18  

Vóór het nieuwe schooljaar wordt iedere school uitgenodigd de onderdelen Diversiteits-

meter en Expertisescan te updaten voor de situatie van ’17-’18. Hiertoe staan deze 

onderdelen van MonPas vanaf 1 mei a.s. voor u open. Voor de eerste schooldag op 

4 september rekenen we op een bijgewerkt profiel van de school. Vanaf 1 mei a.s. kunt u 

het profiel van het schooljaar ’16-’17 nog steeds inzien, maar niet meer wijzigen.  

 

RAAD VAN TOEZICHT 

Na instemming door de OPR heeft het bestuur van SWV PO 2203 besloten tot inrichting 

van een Raad van Toezicht. In de maand maart is de wervingsprocedure gestart. Op de 

ALV kunnen de documenten worden vastgesteld en ook de voorgedragen kandidaten 

worden voorgesteld. Na passering van de gewijzigde statuten bij de notaris is de interne 

toezichtstructuur aangepast. Het doel is om de nieuwe structuur m.i.v. het nieuwe 

schooljaar ’17-’18 operationeel te hebben.     

 

GRIPPA 

Het bestuur heeft per 3 april jl. besloten om de privacy-

beschermde omgeving voor aanvraag van ondersteuning 

beschikbaar te stellen voor alle scholen. Dit betreft de 

aanvraag van arrangementen, TLV’s, correspondentie en 

administratie omtrent extra ondersteuning. Het 

instrument Grippa wordt al twee jaar gebruikt voor de 

administratie van toelaatbaarheidsverklaringen op het 

bestuurskantoor en voor arrangementen in de afdeling 

Hoogeveen. De scholen van Bijeen hebben de pilot 

uitgevoerd en hiermee afgesloten. 

Vanaf nu kunnen de overige Commissies Arrangeren zich oriënteren op het gebruik 

ervan. De scholen van afdeling Hoogeveen kunnen zich vanaf nu melden bij de CA 

Hoogeveen als ze de nieuwe route willen hanteren. De verwachting is dat scholen in de 

afdelingen Meppel en Steenwijk zich vanaf de start van het nieuwe schooljaar kunnen 

aansluiten. Aanvragen en correspondentie daaromtrent worden dan binnen de veilige 

omgeving verzonden en bewaard. Met de Europese regelgeving omtrent privacy in 

aantocht (25 mei 2018) is het risico op dataverlies dan minimaal. De IB’ers van Bijeen 

bevelen deze werkwijze van harte bij hun collega’s aan. De aanvraag vraagt na instructie 

geen extra tijdsinvestering en geeft een goed overzicht over gevraagde documentatie.     

 

GRIP OP 

PASSEND  

ONDERWIJS 
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RESULTAAT 2016 

Het boekjaar 2016 is afgesloten. 

Opnieuw is er verstandig beheerd en 

is er een positief resultaat. Evenals 

vorig jaar wordt dit financieel 

resultaat in de afdelingen naar rato 

van het leerlingenaantal verdeeld 

over de besturen. Dit extra bedrag 

basisondersteuning mag Passend Onderwijs in SWV PO 2203 de wind in de rug geven. 

Naast het formele jaarverslag 2016 geeft bijgaand diagram een goed overzicht over de 

besteding van ondersteuningsmiddelen. Van de circa 10 miljoen ontvangen euro´s gaat 

50 % naar de reguliere scholen voor basisondersteuning en arrangementen; 10 % is 

besteed aan professionele ondersteuning. Aan speciaal (basis) onderwijs is 30 % 

besteed. Voor organisatiekosten is 10 % besteed. 

 

THUISZITTERS   

Per kwartaal worden samenwerkingsverbanden gevraagd de opgave van thuiszitters te 

monitoren. Directeuren die hiervoor de opgaven doen zijn ermee bekend. Voor de maand 

maart is het overzicht voor SWV PO 2203: geen thuiszitters en vijf leerlingen met een 

ontheffing van afdeling leerplicht. In het beeld van de duizenden thuiszitters in Nederland 

(primair en voortgezet onderwijs samen) is het goed om te weten hoe het in ons eigen 

samenwerkingsverband is met deze kwetsbare doelgroep.  

 

AGENDA ’16-’17  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

Bestuur  19 jun (studiemiddag) 

Coördinatoren 18 mei, 19 jun, 13 jul  

OPR   12 apr 

ALV    19 apr 

CA-CT   19 jun 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht 

*) aanvragen voor verlenging TLV worden in maart besproken; alle onderzoeks- en adviesaanvragen aan de CA 

worden voor 1 mei 2017 verzonden, waarna toetsing en toewijzing door de CT tijdig kan plaatsvinden. 

 

 
Colofon 

De Nieuwsbrief van Samenwerkingsverband SWV PO 2203 verschijnt elk kwartaal voor 

alle medewerkers aan de scholen van het samenwerkingsverband. 

Volgende nummer juni 2017 

Inleverdatum kopij 02 juni 2017 

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: 

08 21 april 2017 09 mei 12 mei 2017 

09 * 02 juni 2017 14 juni 16 juni 2017 

 09 juni 2017 21 juni 23 juni 2017 

10 23 juni 2017 04 jul 07 juli 2017 

SO/SBO

basis/extra ond

AB/CA/ortho

overig
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