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Beste collega’s
Voorwoord
Voor jullie ligt de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar met informatie over belangrijke zaken zoals;
inleverdata voor aanmeldingen en verwijzingen, netwerkbijeenkomsten alsmede nieuws over projecten
Passend Onderwijs. Wij vinden het belangrijk om iedereen die werkzaam is, op of voor de scholen binnen
ons werkgebied, te betrekken bij onze organisatie. Dit jaar is daar speciaal aandacht aan besteed door Leon
‘t Hart. (Directeur, SWV PO 2203) Hij heeft inmiddels alle scholen persoonlijk bezocht en een flyer afgegeven
van ons samenwerkingsverband waarin op hoofdlijnen zowel een terugblik als vooruitblik wordt gegeven
m.b.t. het Passend Onderwijs in onze regio. Tevens kreeg elke school een aankondiging en toezegging van
het boek ‘Wat nou passend onderwijs’ van Simone Sarphatie en de nieuwe folder ‘Passend Onderwijs’ voor
ouders. Mooi materiaal om jullie een nog beter beeld te geven over wie we zijn en wat we doen. Wij wensen
jullie een heel goed schooljaar toe waarbij we als Commissie Arrangeren graag weer de samenwerking
aangaan met al onze scholen om er met elkaar voor te zorgen dat ieder kind een passende plek houdt of
krijgt in het onderwijs.
Inleverdata voor TLV’s en aanmeldingen Kwadraat
Vanwege het zeer korte schooljaar is het belangrijk dat iedereen de volgende inleverdata voor dossiers goed
in de gaten houdt. De meeste aanvragen zien we pas kort voor de uiterste inleverdatum waardoor er een
voor de vakanties een enorme piekbelasting ontstaat. Voor de CA is het helpend, om zodra bekend is, dat
een leerling van school gaat wisselen, de aanvraag hiervoor z.s.m. in gang te zetten. Na de uiterlijke
inleverdata kan de CA niet garanderen dat de aanvragen in behandeling genomen kunnen worden.
Aanvraag TLV’S en aanmelding voor KWADRAAT aansluitend op de kerstvakantie: uiterlijk 1-11-’19
Aanvraag TLV’S en aanmelding voor KWADRAAT aansluitend op de zomervakantie: uiterlijk 1-04-’20
Aanmelding KWADRAAT na de meivakantie ook uiterlijk 1-04-’20
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Aanmeldformulieren en het OPP (ontwikkelingsplan perspectief)
Elk jaar worden er verbeteringen doorgevoerd in de aanmeldformulieren. Dit jaar is in samenwerking met
het IB-cluster van PricoH gewerkt aan het verbeteren van het ‘Aanmeldformulier school’. Dit formulier is
gebruiksvriendelijker gemaakt zodat er geen ‘dubbele informatie’ vanuit het OPP hoeft te worden vermeld.
Het invullen is hierdoor minder tijdrovend geworden. Doch is het nu nog belangrijker om onderbouwende
informatie en evaluaties goed in het OPP te vermelden of ernaar te verwijzen. Gebruik hiervoor eventueel
de toelichting bij het OPP (handleiding) welke ook in Grippa staat. Het gebeurt nogal eens dat de CA het OPP
terugstuurt naar scholen vanwege het te summier invullen van dit format. Ook gebeurt het dat er
handtekeningen missen bij de aanvraag. Denk eraan dat dit wettelijk verplichte zaken zijn en dat het
terugsturen van de aanmelding het aanvraagproces vertraagd. Dat is voor iedereen dan erg jammer.
KANS-klas in ontwikkeling
Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 een feit. Of de wet Passend Onderwijs een succes is laten we
hier graag in het midden. Daar wordt genoeg over geschreven. Maar de nieuwe financieringsstructuur biedt
in ieder geval kansen. Daar zijn we het samen over eens. Doordat de gelden voor het onderwijs niet per
schoolvoorziening beschikbaar komt, maar voor een samenwerkingsverband, is het mogelijk om nieuwe
oplossingen te vinden voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.
Zo is men in Meppel een aantal jaar geleden gestart met de zogenaamde Huiskamerklas (Wijszo). Deze
voorziening heeft als doel kinderen die vastlopen in het regulier onderwijs tijdelijk op te vangen. Binnen een
periode van drie maanden wordt met het kind en ouders gewerkt aan het in beeld brengen van
achterliggende problematiek waardoor het kind onvoldoende tot leren komt, of negatief gedrag laat zien.
Vervolgens wordt er met het kind gewerkt aan het inzetten van alternatieve, meer effectieve gedragingen.
Na een periode van 3 maanden is het de bedoeling dat het kind weer instroomt in de reguliere setting. De
medewerkers van de huiskamerklas en/of ambulante begeleiders helpen de leerkracht vervolgens bij het
‘weer opnemen’ van de leerling. Deze systematiek blijkt zeer succesvol. Het lukt in Meppel, mede door deze
voorziening, om de instroom van kinderen naar het SBO/SO flink te verminderen.
In Hoogeveen willen we graag leren van deze succesvolle voorziening. We onderzoeken of een dergelijke
voorziening ook in Hoogeveen opgezet kan worden, en zo ja, hoe we dat zo effectief en efficiënt mogelijk
kunnen doen. We doen dat met zijn allen. Bij dit onderzoek zijn medewerkers van de verschillende besturen
en het samenwerkingsverband betrokken. Aan het einde van dit jaar hebben we op basis van een
implementatieplan uitgewerkt hoe de voorziening vorm zou kunnen krijgen in Hoogeveen. De
afdelingscommissie Hoogeveen neemt vervolgens een besluit over het al dan niet starten van de Kansklas.
Wij zijn enthousiast over wat een dergelijke voorziening zou kunnen betekenen voor de kinderen uit onze
afdeling! We houden jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van de stappen die genomen worden.
Mediumsetting OBS De Schuthoek - Kentalis
Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorende leerlingen naar een
reguliere basisschool. Kentalis kan ondersteuning bieden op deze scholen. Met een aantal basisscholen
werkt Kentalis nog intensiever samen. Eén van deze scholen is OBS De Schuthoek in Hoogeveen. Op deze
school zitten meerdere kinderen met TOS. Naast het personeel van de school, komen er ook medewerkers
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van Kentalis. Zij zorgen er samen voor dat de TOS- leerling de lessen goed kan volgen. We noemen dit een
medium setting.
Een medium setting is een gewone basisschool die bezocht wordt door meerdere leerlingen met een TOS.
Er werken leerkrachten die meer kennis hebben op het gebied van taalonderwijs en van TOS in het
bijzonder. De leerkrachten worden ondersteund door expertisemedewerkers van Kentalis die begeleiding
bieden aan leerlingen, leerkrachten en ouders. Op deze manier kunnen kinderen met een medium
arrangement TOS, samen met andere kinderen, onderwijs volgen op een gewone basisschool.
De medewerkers van De Schuthoek hebben het afgelopen schooljaar meerdere scholingen gehad vanuit
Kentalis. In deze scholingen is besproken wat een TOS is en hoe je hier rekening mee kunt houden in de klas.
Ook het aankomende schooljaar is er een aantal scholingen voor de medewerkers.
De ervaringen van De Schuthoek zijn heel positief. De enthousiaste teamleden zijn nu veel beter toegerust
met kennis om een leerling met TOS te herkennen en wat de mogelijkheden zijn om deze kinderen verder te
ondersteunen in hun ontwikkeling.
Het team ziet het dan ook als extra expertise om kinderen nog beter in hun onderwijsbehoeften te voorzien.
Voor meer informatie over de medium setting kunt u contact opnemen met dhr. Wout Eshuis, directeur OBS
de Schuthoek en Mariët Koster, ambulant begeleider Kentalis (m.koster@kentalis.nl).
Netwerkbijeenkomsten ‘save

the date’

Bijeenkomst Bouw! door Lexima
Bouw! is een preventieve aanpak om de problemen met leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie
effectief terug te dringen. Tijdens deze demonstratie van Bouw krijg je een eerste kennismaking met het
programma. Je leert over de inzet en effectiviteit van Bouw, Je hoort voorbeelden van andere scholen die
met Bouw werken en krijgt praktische tips mee over de uitvoering! Je weet na deze bijeenkomst direct wat
Bouw voor jou en jouw leerlingen kan betekenen. Daarnaast zal er uitleg gegeven worden over een boven
schoolse aanpak en de voordelen hiervan. Na afloop van de bijeenkomst horen we graag welke scholen
aansluiten bij het boven schools traject. Woensdag 18 september van 14.00 - 15.15 uur is er op het kantoor
aan de Crerarstraat een informatiebijeenkomst voor medewerkers van Bijeen en Het Mozaïek. Mochten er
nog andere belangstellenden zijn dan zijn die van harte welkom! Maximaal 20 personen dus wel even
aanmelden via e.konijnenburg.hgv@po2203.nl Dit geldt niet voor collega’s van Bijeen en Het Mozaïek.
Grippa:
Vorig jaar is door alle scholen Grippa in gebruik genomen om leerlingen aan te melden bij de CA. Over het
algemeen is het nieuwe aanmeldproces goed verlopen echter waren er nog wel verbeterpunten. Er zijn dan
ook gedurende het jaar vele wijzigingen doorgevoerd. Recent nog de toepassing voor de functie verlengen
of wijzigen van een arrangement. We kunnen ons voorstellen dat er (nieuwe) Ib-ers zijn of leerkrachten die
de informatie van het stapsgewijs aanmelden in Grippa, willen zien. Of dat er wellicht vragen of
onduidelijkheden zijn over het gebruik van Grippa. Hiervoor stellen we jullie opnieuw in de gelegenheid om
een info-middag bij te wonen bij ons op kantoor. (Crerarstraat 6b) Jeanet Wiebing zal een demonstratie
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geven van de mogelijkheden van Grippa en ingaan op jullie specifieke vragen. Dit doet zij op maandag 30
september tussen 13.00 en 14.00 uur. Er is ruimte voor max 20 personen dus wel even opgeven via e-mail:
j.wiebing.hgv@po2203.nl
Netwerkbijeenkomst voor IB-ers op 28-10-’19
Op 28 oktober wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor IB-ers. Nynke Mesken (IB-er, SBO de
Carrousel) start met een presentatie over Gespecialiseerd Onderwijs binnen RENN4. Zij laat aan jullie zien
hoe dit onderwijs binnen Hoogeveen (Wielewaal en Van Goghlaan) is georganiseerd. Op deze wijze krijgt
eenieder een duidelijk beeld van de mogelijkheden binnen dit onderwijs. Aansluitend wordt er voorlichting
gegeven over de zorgroute voor leerlingen uit de gemeente Hoogeveen en De Wolden. Joscha Verkerk (CJG)
en Erica Konijnenburg (SWV PO 2203) leggen de stappen uit, die de school of ouders kunnen nemen om
jeugdhulp in te schakelen. Er is het afgelopen jaar in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin, de
Commissie Arrangeren, School Maatschappelijk Werk en vertegenwoordigers uit de IB-netwerkclusters een
route beschreven waarin stapsgewijs wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om een onderwijs
zorgarrangement aan te vragen. Deze route zal op deze bijeenkomst worden besproken. Locatie voor de
netwerkbijeenkomst: Brede school de Zuiderbreedte, Boekenberghstraat 12 Hoogeveen. De inloop is vanaf
13.15 uur. De bijeenkomst is uiterlijk 15.30 uur afgelopen. Opgave graag via m.b.v. een e-mail naar:
j.wiebing.hgv@po2203.nl
!! De eerstvolgende IB-Netwerkbijeenkomst in 2020 is op 24-02-’20!!
Agenda

Vergaderingen CT t/m december 2019 (voor
aanvragen TLV’s, dossiers al door CA besproken)

Inleverdata dossiers voor aanvragen TLV’s en Kwadraat:
17 september
Voor plaatsing na de Kerstvakantie: 1 november 2019
15 oktober
Voor plaatsing na de Zomervakantie: 1 april 2020
19 november
Woensdag 18 september Bijeenkomst Bouw!: 14.00 -15.15 uur
locatie Crerarstraat 6b

17 december

Maandag 30 september Bijeenkomst IB-ers (nieuw) info
Grippa: 13.00-14.00 uur locatie Crerarstraat
Maandag 28 oktober Bijeenkomst IB-ers Netwerkbijeenkomst:
13.15 -15.00 uur locatie Zuiderbreedte
IB-netwerkbijeenkomst in 2020: 24 februari (nadere info volgt)
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