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NIEUWSBRIEF 

November 2016 

Nummer: 8  

                      
Van de redactie: 
 

Terugblikken 

Hoewel de zomervakantie al ver achter ons ligt en iedereen deze al weer bijna vergeten is, is de 

CA de drukste periode van voor de zomervakantie nog niet vergeten. Even terugblikken naar 

die tijd van keihard werken. Zowel voor de scholen als de CA blijft het een grote uitdaging om 

alle TLV-aanvragen tijdig bij de CT te krijgen. En dat waren er veel dit jaar. We snappen dat het 

voor de leerlingen van belang is om bij de start van een nieuw (school)jaar ook te starten op 

hun nieuwe SBO of SO school. Gelukkig is dat gelukt. Helaas niet voor leerlingen die in mei of 

juni zijn aangemeld. Ook na de zomervakantie moest de CA hard werken om ook deze 

leerlingen zo snel mogelijk te voorzien van een TLV. Daarom communiceren we tijdig naar de 

scholen de uiterlijke inleverdeadlines. De tijdsplanning en uitvoering blijft voor de CA een 

spanningsveld. Het tijdig aanmelden van de leerlingen is daarom heel belangrijk. Terugblikken 

op het werk van de CA en het samenwerken met de scholen lijkt ons sowieso zinvol. Daarom zal 

binnenkort via de e-mail een digitale enquête worden voorgelegd aan Ib-ers en leerkrachten. 

Hiermee willen we zicht krijgen op de huidige samenwerking met de CA, de procedures van 

aanmelding en hoe jullie de uitvoering van de arrangementen in de school hebben ervaren. Om 

een betrouwbaar beeld te krijgen hopen we dat zoveel mogelijk scholen deze enquête zullen 

invullen. Alle IB’ers ontvangen binnenkort een mail met als onderwerp ‘Tevredenheidsmeting 

omtrent een Arrangement/TLV’. Deze mail kan dan door de IB’er worden doorgestuurd naar  

één leerkracht. In de mail staat een link met “fill out form”. Door hier op te klikken wordt u 

doorgelinkt naar de enquête. Het invullen kan dan starten. Het kost 15 à 20 minuten van jullie 

tijd. Graag invullen voor 7-12-’16. Succes ermee en alvast hartelijk dank.                                                                                                                        

 

Personeel 

Opnieuw zijn er wisselingen wat betreft personele inzet. In onze vorige Nieuwsbrief kondigden 

we al aan dat Geertje Hoekstra na de zomervakantie zou starten als nieuw lid van de CA. Hierbij 

stelt zij zichzelf even voor: 

 

Hallo collega’s SWV PO 2203, 

Graag wil ik via de nieuwsbrief van de gelegenheid gebruik maken om mij aan jullie voor te 

stellen. Mijn naam is Geertje en vanaf het begin van dit schooljaar ben ik als Ambulant 

onderwijskundig begeleider aan de slag bij de Commissie Arrangeren van de afdeling 

Hoogeveen 
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Mijn ervaringen voor deze baan liggen al heel wat jaren in het onderwijs en dan vooral in het 

onderwijs aan kinderen met extra zorg. Ik ben gestart in het regulier basisonderwijs, maar al 

gauw kwam ik in aanraking met het voorheen genoemde LOM, MLK (nu SBO), het VSO en nog 

later het SO. Zorg voor kinderen met extra aandacht m.b.t hun leerontwikkelingen en later hun 

gedrag hebben mijn interesse. Met deze uitdagingen ben ik jarenlang in Friesland werkzaam 

geweest in het Speciaal Basisonderwijs als leerkracht, Intern begeleider en Ambulant 

begeleider. Vervolgens ben ik terecht gekomen als Ambulant begeleider in het Speciaal 

Onderwijs gespecialiseerd op gedrag. Tussentijds heb ik korte uitstapjes in het voortgezet 

onderwijs en mbo-onderwijs gemaakt, waarbij ik mijn kennis m.b.t. gedrag goed kon inzetten. 

 

Ik woon samen met mijn partner Nico in Friesland. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten in de 

bossen, waar ik mij vermaak met o.a. hardlopen en genieten van de natuur. Daarnaast reis ik 

graag met mijn partner op de fiets over de wereld. 

  

Binnen de afdeling Hoogeveen heb ik met sommige scholen hier en daar al kennis gemaakt. Ik 

kijk ernaar uit om in de loop van de tijd ook de overige scholen in Hoogeveen en omgeving te 

leren kennen. 

 

Met vriendelijke groet en tot gauw,  

       Geertje Hoekstra.                                                                                                            

                                                                                                       
En verder….. 

Voor de vacature van Onderwijskundig begeleider, die vlak voor de zomervakantie is uitgezet, is 

Glenn Schouten benoemd. Wij heten Glenn van harte welkom binnen ons team en we feliciteren 

hem met zijn benoeming. Het is de bedoeling dat Glenn per 1 december bij ons gaat starten. 

Ook Glenn zal zitting nemen in de CA. Cees Andringa heeft dan nog tijd om hem in te werken 

want Cees gaat met ingang van 1 januari met pensioen. Na 24 jaar werkzaam te zijn geweest 

voor het samenwerkingsverband zullen we op gepaste wijze afscheid van hem nemen. We 

danken Cees voor al zijn expertise die hij naar de scholen heeft gebracht en het beleidsmatig 

meedenken, vroeger bij WSNS en 4.06 en de afgelopen twee en half jaar bij PO2203 om het 

Passend Onderwijs vorm en inhoud te geven. Hij heeft weliswaar altijd met een kritisch oog 

gekeken maar met het belang van het kind voorop. Ook Cees neemt van de gelegenheid 

gebruik om een woord tot jullie te richten. 
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Beste Collega’s, 

 

Na ruim 40 jaar onderwijs, waarvan ongeveer 24 jaar als Ambulant Begeleider, is het dan zo ver dat  een 

nieuwe levensfase zich aandient. Het duurt nog slechts enkele weken voordat ik van mijn pensioen mag gaan 

genieten. 

In de afgelopen jaren heb ik in het onderwijs heel wat veranderingen meegemaakt. De samenvoeging van 

kleuterschool en lagere school naar basisschool, van LOM-school en MLK-school naar SBO. En nog maar twee 

en een half jaar geleden de samenvoeging van het SWV 406 en SWV 402 naar SWV PO2203. Dit had 

natuurlijk alles te maken met het Passend Onderwijs.  

Nu ben ik nogal beeldend ingesteld en bij Passend Onderwijs moet ik altijd denken aan het passend maken 

van kleding. Ik zie een jas voor me die precies moet passen, de juiste pasvorm moet hebben om voor het kind 

als gegoten te zitten. Vanuit de onderwijssystemen en de organisaties wordt verwacht dat het kind een jas 

aankrijgt die bij hem of haar past. Dit kan er één met ritssluiting of knopen zijn. Eén met of zonder capuchon. 

Welke jas het kind dan ook uiteindelijk aantrekt, het moet zich er wel lekker in voelen. Het lijkt me dat dit het 

allerbelangrijkste is van het Passend maken van het onderwijs. Het is de kracht van de leerkracht om dit met 

zijn of haar collega’s te bewerkstelligen. Het heeft me altijd verwonderd, hoe versleten de jas soms ook is, dat 

de leerkracht degene is die maakt dat het kind gelukkig is met de jas. Om maar in de sfeer van kleding te 

blijven, wil ik dan ook graag mijn ‘petje‘ afnemen voor al mijn collega’s die het ondanks alle wisselingen in 

het onderwijs het steeds maar weer voor elkaar krijgen het kind ‘warm de winter door te loodsen’.  

Zowel in het vorige als in het huidige Samenwerkingsverband heb ik mijn werk als zeer prettig ervaren. Zeker 

ook de afgelopen jaren binnen het SWV van de afdeling Hoogeveen ervaar ik als heel positief. We zijn een 

hechte groep geworden waarin we elkaar vinden in het centraal zetten van het kind. Ik heb mezelf altijd een 

geluksvogel gevoeld om dit werk te mogen doen. Daarom wil ik een ieder waarmee ik heb samengewerkt 

bedanken voor het vertrouwen en de prettige contacten. Ik wil graag afsluiten met de woorden die mijn 

docent van Marte Meo, Josje Aarts, (Opleiding Videocoach) altijd zei: ‘Je moet in de klas kijken naar de blije 

gezichten, als ze er zijn, dan zit het goed’. 

Cees Andringa.     

Kentalis                                                           

Er hebben 5 scholen gereageerd op de oproep van mogelijke samenwerking met Kentalis voor 

een Medium voorziening in Hoogeveen. Deze scholen hebben de voor- en nadelen afgewogen 

en besproken met het management. Uiteindelijk zijn er 2 scholen overgebleven die het 

informatie traject met Kentalis met het hele schoolteam ingaan. We zijn benieuwd of er 

uiteindelijk een school overblijft die er voor kiest om partner van Kentalis te worden en of het 

haalbaar is dat deze Medium voorziening ook in Hoogeveen zal komen. Spannend! We zullen 

het blijven volgen en berichten hierover in de Nieuwsbrief. 
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Grippa 

De CA, de CT en de scholen die vallen onder het bestuur van Bijeen, hebben het afgelopen jaar 

ervaring opgedaan in het werken met een digitaal programma Passend Onderwijs. Het heet 

Grippa en deze afkorting staat voor “Grip op Passend Onderwijs” Op 17 november zal dit 

programma door de verschillende geledingen worden geëvalueerd. Hoewel de datum al 

vroegtijdig bekend is gemaakt i.v.m. de jaarplanning zal deze week de uitnodiging met de 

agenda verstuurd worden.       

                                                                                                          

   
 

Samenwerking met orthopedagogen van Bijeen en PricoH. 

In het afgelopen jaar heeft de CA regelmatig contact gehad met de orthopedagogen van Bijeen 

en PricoH. Herma Korenromp heeft inmiddels Linda Oostendorp vervangen. Herma werkt drie 

dagen per week voor PricoH en Mirjam Liefers één dag voor Bijeen. 

We hebben kennis met elkaar gemaakt en overleg gehad. We hebben daarbij afgesproken om in 

de Nieuwsbrief nog eens te melden, dat wanneer scholen overgaan tot een aanmelding bij de 

CA voor een TLV of Arrangement, eerst alle inspanningen vanuit de basisondersteuning worden 

benut in het voortraject. Omdat vanuit de CA alleen expertise gegeven mag worden in het 

kader van een Arrangement is het raadzaam om eventueel preventief raad en advies te vragen 

aan de orthopedagogen van Pricoh of Bijeen.     

Opnieuw onder uw aandacht….. 

In week 2 van 2017, namelijk op maandag 16 januari 2017 wordt er een IB-middag 

georganiseerd door de CA. Er komen die middag twee onderwerpen aan bod welke we van 

belang achten om elkaar daarin te versterken. Lammy van Midwoud van de Kwadraat afdeling 

zal ons meenemen in haar expertise over de hoogbegaafde kinderen en Marlies Jekel, Frederika 

Bunskoeke en Cees Andringa zullen voorlichting geven m.b.t. de observatie plaatsing binnen 

het SBO.  

 

  Agenda 
  

Evaluatie Grippa (CA/IB-ers en kerngroep BIJEEN):         17 november 2016  

CT vergadering:                                                            22 november 2016                                                           

Uiterste invuldatum enquête:                                         07 december 2016 

 

 


