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NIEUWSBRIEF CA 

Afdeling Hoogeveen 

september 2017   

 

   
Collega’s bedankt! 

Wij hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en lekker is uitgerust zodat de batterij weer is 

opgeladen om het nieuwe schooljaar vol inspiratie te beginnen. Namens de Commissie Arrangeren 

(CA) wil ik alle Ib-ers , leerkrachten, ketenpartners en ouders bedanken voor de goede samenwerking 

bij het aanvragen van de TLV’s in de piekperiode vanaf het voorjaar tot de zomer. Er is door jullie heel 

veel werk verzet en er is in een kort tijdsbestek met veel disciplines samengewerkt. Het help ons 

enorm dat we van een aantal scholen de aanvragen al eind maart en begin april hebben binnen 

gekregen. Hierdoor konden we de werkzaamheden goed spreiden. Het resultaat was dat alle leerlingen 

voor de zomervakantie konden kennismaken met de nieuwe school en keurig netjes na de 

zomervakantie op hun nieuwe S(B)O konden beginnen. We hopen ook dit schooljaar weer op het tijdig 

toezenden van de aanvragen in de piekperiodes rond de kerst en de zomer. De data hiervoor kun je 

alvast noteren: 

Voor het aanvragen van een TLV plaatsing direct na de kerstvakantie is de uiterste inleverdatum: 

3-11-’17. Voor het aanvragen van een TLV plaatsing direct na de zomervakantie is de uiterste 

inleverdatum: 13-04-’18. 

Een andere hele positieve ontwikkeling is dat er afgelopen jaar veel kleuters zijn aangemeld. Hoe 

belangrijk is het dat juist jonge kinderen met speciale onderwijsbehoeften op tijd in beeld worden 

gebracht. Niet om meteen te labelen of te verwijzen maar juist aan de “voorkant” preventief te helpen 

door maatwerk te bieden. “Voorkomen is beter dan genezen”.      

 

Nieuwe aanmeldingen: 

Graag willen we jullie, Ib-ers en leerkrachten, attenderen op een iets gewijzigde werkwijze t.a.v. het 

inplannen van de aangemelde leerlingen voor de CA-bespreking. Normaal gesproken worden leerlingen 

bij binnenkomst direct ingepland op een voorlopige datum in de CA- vergadering. Vanaf dit schooljaar 

gaan we pas leerlingen inplannen op de agenda wanneer het dossier helemaal compleet is en de CA 

geen documenten meer verwacht. Alle benodigde documenten verwachten wij dan graag  direct 

bijgevoegd. Op die manier gaat de procedure het snelst. Bij deze vragen we dan ook om goed te kijken 

of alle informatie daadwerkelijk is toegevoegd. Denk daarbij vooral om handtekeningen, verslagen van 

instanties, het OPP en recente handelingsplannen. Het gaat alleen om relevante informatie. Het 

meesturen van gegevens van alle voorgaande jaren is niet nodig. Handelingsplannen en verslagen van 

het laatste anderhalf jaar is voldoende tenzij het om hele specifieke informatie gaat. Zoals bijvoorbeeld 

IQ-verslagen of onderzoek.  
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Stopzetten Arrangement 

Willen jullie er aan denken dat, wanneer een leerling gaat verhuizen of wanneer een leerling naar een 

andere school gaat, binnen of buiten ons Samenwerkingsverband, het arrangement stopgezet dient te 

worden. Hiervoor is een eenvoudig in te vullen formulier te downloaden op www.po2203.nl. 

                                                                                                                 

T.a.v. de Ouderformulieren en Schoolformulieren  

Eén keer per jaar, direct na de zomervakantie, kijken we onze aanmeldingsformulieren School en 

Ouders nog eens kritisch na en dat resulteert soms in kleine veranderingen. Wanneer er dan vanuit de 

scholen wordt gewerkt vanuit een opgeslagen formulier op eigen harde schijf dan krijgt de CA te 

maken met verouderde formulieren. Het is handig om met ingang van elk nieuw schooljaar altijd de 

laatste versie van de aanmeldingsformulieren te downloaden. Jullie ontvangen binnenkort via de e-mail  

een bericht wanneer de gewijzigde versies weer vanaf de website gedownload kunnen worden.                                                                 

 

Namens de Werkgroep Studiedag: 

Studiedag woensdag 18 oktober “Leerkracht in uitvoering” 

We zijn blij om te kunnen melden dat we een mooi aanbod hebben van workshops voor al het 

onderwijspersoneel dat werkzaam is in Samenwerkingsverband po2203, afdeling Hoogeveen. Een aantal 

scholen stellen hun deuren open en hebben aangegeven dat er workshops bij hen gegeven kunnen 

worden en de workshops worden grotendeels gegeven door mensen van ons Samenwerkingsverband. Het 

doel om te leren van en met elkaar, gebruik te maken van elkaars expertise en de bereidheid om mensen 

te ontvangen en te ontmoeten, is daardoor gerealiseerd. Deze vorm van samenwerking die we als 

werkgroep voor ogen hebben gehad bij de opzet van deze studiemiddag is gelukt! 

Wij danken De Carrousel, De Akker in Pesse en de twee scholen van de Zuiderbreedte, De Sprong en Het 

Spectrum, voor hun gastvrijheid. En alle mensen die een workshop gaan geven voor hun inzet om hun 

expertise te delen met de collega’s. 

Wij sturen op korte termijn een mail naar de directeuren met daarin een link naar de website waarop de 

mensen zich op kunnen geven. In deze mail staat het verzoek aan hen deze door te sturen naar alle 

personeelsleden. Wij kijken uit naar een leerzame middag waar ook plaats en ruimte is voor ontmoeting! 

 

!! N.B. Na het opsturen van de definitieve versie van de workshops naar de webdesigner is er helaas een 

afmelding gekomen van de workshopleider spelbegeleiding. Dit was niet meer aan te passen in de tekst op 

de Website. Gelukkig hebben we een goede vervanger gevonden in de persoon van Jeanet Damink.    

Met vriendelijke groet, Werkgroep studiedag 2017 

 

Ingrid Cornelissen  i.cornelissen@renn4.nl  

Joop van der Does  jvddoes@vcpozd.nl  

Frederiek Hoogeveen  f.hoogeveen.hgv@po2203.nl of fhoogeveen@detwijn.nl  

 

Personeel:       

Met ingang van 5-09-’17 is Juliske Herfst ons team van de CA komen versterken. Juliske is 

schoolondersteuner afkomstig van De Twijn uit Zwolle. Zij werkt extra voor ons vanwege de toename 

http://www.po2203.nl/
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van zml- leerlingen, langdurig zieke kinderen en kinderen met een beperking. We zijn heel blij met 

deze uitbreiding zodat de kwaliteit van de kind begeleiding en de schoolondersteuning niet onder druk 

komen te staan.  

Met ingang van 19 september is onze orthopedagoog Meike Aslander met zwangerschapsverlof 

gegaan. We hebben gelukkig een goede opvolgster gevonden in de persoon van Elke Nordkamp. Elke 

is tijdelijk werkzaam geweest binnen het Onderwijs Ondersteuningscentrum van Konot en heeft daar 

een ondersteunende en faciliterende rol gehad bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen 

op de (speciale) basisscholen in Noord Oost Twente. We zullen vast en zeker via Elke een en ander 

horen hoe er in samenwerkingsverband 23-02 wordt gewerkt. Leuk om van elkaar te leren. 

Het emailadres van Elke Nordkamp is : e.nordkamp.hgv@po2203.nl 

 

De Kwadraatafdeling: 

Er zijn binnen de Kwadraat afdeling beleidswijzigingen geweest t.a.v. het toekennen van 

arrangementen. Deze zijn na te lezen in het Hoogeveens Afdelingsplan ’17-’18. Zie hiervoor onze 

website via www.po2203.nl. Wat we even apart willen noemen is dat de school ervoor heeft gekozen 

om met ingang van dit schooljaar de nieuwe leerlingen op de Kwadraatafdeling te laten instromen op 3 

vaste momenten in het jaar. Deze momenten zijn na de zomervakantie, na de kerstvakantie en na de 

meivakantie. Om de aanmeldingen en de eventuele plaatsingen zo goed mogelijk op elkaar af te 

stemmen is het voor de scholen goed om te weten wat de uiterlijke inleverdata zijn van nieuwe 

aanmeldingen.  

Voor plaatsing na de kerstvakantie:   24-11-‘17 

Voor plaatsing na de meivakantie:     16-03-‘17 

Voor plaatsing na de zomervakantie: 18-05-‘17 

 

Verhuizing in aantocht 

         
Zoals iedereen weet is het Samenwerkingsverband (SWV) afdeling Hoogeveen gevestigd in één van de 

locaties van RENN4 op de Van der Ploegschool in Hoogeveen. Omdat RENN4 de leerlingen van deze 

school wilde onderbrengen bij De Carrousel hebben zij op tijd aangegeven dat het SWV moest zoeken 

naar andere huisvesting. Het afgelopen schooljaar zijn daarvoor in Hoogeveen diverse opties verkend. 

Dat viel niet mee omdat de financiële ruimte binnen de begroting beperkt was. Diverse locaties bleken 

te duur om dat als SWV alleen te bekostigen.  

Tijdens deze zoektocht naar een nieuw onderkomen bleek de Stichting Bijeen, nu zittende in het 

gebouw aan De Elbe, ook op zoek te zijn naar een andere locatie om kantoor te houden. Vanwege de 

al bestaande samenwerking, met de zakelijk coördinator en de voorzitter van het 

Samenwerkingsverband, is een verkenning gedaan om een gezamenlijke werkplek te zoeken voor 

beide organisaties. Na lang zoeken is vlak voor de zomervakantie een geschikte locatie gevonden in 

een kantorencomplex waar beide partijen content mee zijn en waar we weliswaar gescheiden van 

elkaar kunnen profiteren van een mooie kantoorlocatie en ook nog gezamenlijk gebruik kunnen maken 

van vele faciliteiten. De nieuwe locatie is gevestigd in een kantorencomplex aan de Crerarstraat 6 te 

Hoogeveen, tegenover het station. De kantoorruimte moet eerst nog geschikt gemaakt worden voordat 

het in gebruik genomen kan worden zodat de verhuizing vooralsnog is gepland op 7 en 8 november 
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van dit jaar. We zullen ook de scholen en andere organisaties op tijd op de hoogte stellen van deze 

nieuwe ontwikkelingen.  

 

Meubilair in de aanbieding 

Vanwege de verhuizing van het SWV, afdeling Hoogeveen naar een kleinere kantoorruimte is het voor 

ons niet mogelijk om al het (nog in goede staat) meubilair mee te nemen. Er blijven 2 hoge 

zilver/grijs- kleurige kasten (120x1.90), 4 blankhouten verrijdbare tafels (1.80x80cm) en een grote 

blankhouten rechthoekige tafel(1.80x 80 cm) staan. Daarnaast zijn ook 28 goed zittende plastic 

stoelen, in de kleuren: rood, blauw, groen en oranje in de aanbieding. Tevens zijn er nog koffiekopjes, 

theeglazen en serviesschalen over. Indien er scholen zijn die belangstelling hebben voor één van deze 

spullen dan graag even een e-mail berichtje naar j.wittink.hgv@po2203.nl met daarin aangegeven 

naar welke spullen de voorkeur gaat. Het is na overleg dan mogelijk om deze spullen op te halen op: 

woensdagmiddag 15 november van 13.00 – 14.30 uur. (Zelf vervoer regelen) Alle spullen die 

daarna blijven staan gaan naar een Stichting in Gambia. Daar kunnen ze het voor kleinschalige 

projecten/schooltjes heel goed gebruiken en krijgen ze daarmee ook een duurzame bestemming.  

                                               

 

 
Save the date 

Elk jaar wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor onze Ib-ers en dit jaar zullen er zelfs 2 

bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij het ook mogelijk is om een introducee mee te nemen uit 

jullie schoolteam. Het thema waar we jullie op beide middagen uitgebreid over willen informeren is het 

Handelingsgericht werken van Noëlle Pameijer. De uitnodiging en het programma volgen verderop is 

het jaar maar het is handig om deze middagen nu alvast te noteren.  

Op maandagmiddag  29 januari en maandagmiddag 26 maart vanaf 13.15 uur zijn jullie van harte 

welkom in “Het Oor” aan de Van Goghlaan 7 te Hoogeveen.    

 

Wijzigingen directie of Ib-ers 

Wanneer er wijzigingen zijn op de school t.a.v. de personele inzet van directeur en/of Ib-er dan 

vernemen we dit graag zodat we de overzichtslijsten van de scholen up-to-date kunnen houden. 

 

  Agenda 

19-09 CT-vergadering 

25-09 CA-vergadering (maandag) 

03-10 CA-vergadering  

10-10 CA-vergadering  

16-10 CA-vergadering  

16-10 CT-vergadering 

18-10 studiemiddag IB-ers en leerkrachten 

03-11 uiterste inleverdatum TLV’s voor 

plaatsing na Kerstvakantie 

06-11 t/m 10-11 verhuizing CA 

13-11 CA weer in bedrijf 

15-11-’17 ophalen meubilair 

 

14-11 CA-vergadering 

21-11 CA-vergadering 

21-11 CT-vergadering 

24-11 uiterste inleverdatum voor 

Kwadraat plaatsing na Kerstvakantie 

28-11 CA-vergadering 

05-12 CA-vergadering 

12-12 CA-vergadering 

19-12 CA-vergadering 

19-12-CT-vergadering 

29-01-’18 studiemiddag ’t Het Oor 

26-03-’18 studiemiddag ’t Het Oor 

 

     HANDELINGSGERICHT WERKEN : 

              29-01-’18 en 26-03-’18  
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