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PLEZIER 

De moeilijkste opgave voor de leraar is: 

de leerling het plezier in het leren niet te bederven.’ 

 

Bertrand Russell (1872 - 1970) 

 

OPHEFFING EN FUSIE 

In afdeling Hoogeveen is de Harm Vonckschool te Berghuizen per nieuw schooljaar niet 

meer in gebruik. De zittende leerlingen zijn ingeschreven in Ruinerwold en Koekange. 

In afdeling Steenwijk hebben de reguliere basisscholen ’t Vonder en De Wennepe vanaf 

01-08-2017 als één samenlevingsschool een doorstart gemaakt. De nieuwe naam is De 

Lisdodde. Van harte gefeliciteerd met het behoud van lokaal onderwijs in Wanneperveen. 

Het aantal deelnemende scholen in SWV PO 2203 staat daarmee op 119 (afdeling 

Hoogeveen 40, afdeling Steenwijk 43, afdeling Meppel 36).    

 

INSTRUMENTARIUM SWV PO 2203 

De eerste schooldag is hopelijk op alle scholen met plezier beleefd. De dagelijkse praktijk 

en het plezier in leren en samenleven staat op onze scholen hopelijk voorop! Wat betreft 

de documentatie en het instrumentarium treft u onderstaand een overzicht van wat er 

gevraagd en verwacht wordt: 

 

a. Schoolondersteuningsprofiel ’17-’18. 

De meeste scholen hebben hun Diversiteitsmeter en Expertisescan aangepast aan het 

nieuwe schooljaar. Daar waar aanpassing nog niet compleet is heeft u op het schooladres 

een verzoek hiertoe ontvangen om dit voor uiterlijk 1 oktober a.s. af te ronden.  

Op diverse onderdelen zijn de instrumenten aangepast en gebruiksvriendelijker 

geworden. Het is belangrijk om uw nieuwe ervaringen te kennen. Zie b. 

 

b. Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek. 

In het najaar 2015 hebben we ons eerste intern onderzoek verricht. Doelgroep is de 

directeur en/of IB’er die verantwoordelijk is voor de inhoud van ondersteuning en het 

gebruik van instrumenten. Na twee jaar wordt dit onderzoek herhaald. Het 

tevredenheidsonderzoek is uitgebreid. Zowel de Monitor Basisondersteuning als de 

Tevredenheidsmeter staan na 1 oktober open voor gebruik. We vragen u deze in te 

vullen voor uiterlijk vrijdag 20 oktober. Directeuren ontvangen een aparte uitnodiging 

hiervoor. De uitkomsten zijn van belang bij het aangekondigd inspectiebezoek (jan ’18). 

 

c. Grippa. 

Voor transport en opslag van leerlinggegevens heeft het bestuur van SWV PO 2203 

gekozen om Grippa hiervoor open te stellen. Dit is bij aanmeldingen van arrangementen 

of toelaatbaarheidsverklaringen de nieuwe, veilige manier van communiceren.  

De Commissies Arrangeren in uw afdeling of bestuur gaan hierin voorop; daarna kunnen 

scholen zich aansluiten voor een ordelijke registratie en een privacy-beschermde 

omgeving. De nieuwe wetgeving op de privacy (Nederland - januari 2016, Europa - mei 
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2018) dringt aan op zorgvuldigheid in deze. Voor informatie en aanmelding kunt u zich 

richten tot het bestuurskantoor. 

 

PLAATSINGSWIJZER VERNIEUWD 

Het SWV PO 2203 is lid geworden van de coöperatieve vereniging ‘De Overgang PO-VO’. 

Gebruik van ‘de plaatsingswijzer’ is gekoppeld aan het lidmaatschap van deze coöperatie. 

Hun eigen eerste nieuwsbrief verscheen vorige week en is als bijlage toegevoegd. 

 

AGENDA ’17-’18  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

Bestuur  30 okt, 29 jan, 09 apr, 26 jun 

Coördinatoren 28 sep, 23 nov, 25 jan, 15 mrt, 24 mei, 12 jul 

OPR   15 nov, 30 jan, 23 apr 

RvT   13 dec 

ALV    25 apr 

 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2018:  week 10 afdeling Meppel 

       week 11 afdeling Steenwijk 

wijziging t.o.v. Jaarplan ’17-’18:    week 12  afdeling Hoogeveen  

 

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

worden voor 1 mei 2018 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 december 2017 

Inleverdatum kopij 01 dec 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: 

01 08 sep 2017 19 sep 22 sep 2017 

02 06 okt 2017 17 okt 20 okt 2017 

03 10 nov 2017 21 nov 24 nov 2017 

04 08 dec 2017 19 dec 22 dec 2017 

05 19 jan 2018 30 jan 02 feb 2018 

 

 

06 16 feb 2018 06 mrt 09 mrt 2018 

07 23 mrt 2018 03 apr 06 apr 2018 

08 27 apr 2018 15 mei 18 mei 2018 

09 * 01 jun 2018 12 jun 15 jun 2018 

dubbel 08 jun 2018 19 jun 22 jun 2018 

10 29 jun 2018 10 jul 13 jul 2018 
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