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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 11, 09 juni 2016 

 
 

HOE BEVALT PASSEND ONDERWIJS? 

De kwaliteit van passend onderwijs is twee jaar na invoering een uitdagend gespreks-

onderwerp. Is het wat geworden? Hoe is de verhouding prijs en kwaliteit? Voldoet het 

product een beetje aan de beloften van de fabrikant? Je kunt het wegen en tegen het 

licht houden en het van alle kanten bekijken.  

Als we op deze manier kijken, blijven we zelf wel mooi buiten schot. Passend Onderwijs 

wordt dan een ding waarvan je iets kunt vinden. Wat je kunt beoordelen als een nieuwe 

jas die misschien niet helemaal lekker zit (en hem dan terughangen). Waar je op kunt 

mopperen omdat het niet voldoet aan je verwachtingen: er zit niets voor mij bij. 

Zo komen we er niet verder mee. Passend Onderwijs is namelijk 

een werkwoord: het is een manier van denken, werken en han-

delen waarmee je zelf aan de gang moet gaan. Als je vraagt of 

het bevalt is het vooral een vraag aan jezelf: Heb je er veel mee 

gedaan? Heb je je laten betrekken en laten verrassen door zelf 

te gaan passen en meten? Ben je toeschouwer of deelnemer?  

Of het bevalt zegt dan ook iets over jezelf.  

Leon ’t Hart, bestuurscoördinator 

 

PERSONALIA 

 Per maart 2016 is het contract tussen dhr. Pim Kleinveld en Stichting Ambelt 

beëindigd. Daarmee is ook de detachering voor de coördinatie van de afdeling 

Steenwijk ten einde. Voor de functie is een sollicitatieprocedure gestart. Per nieuw 

schooljaar hoopt de afdelingscommissie een nieuwe collega te begroeten.  

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

Per januari 2016 heeft het bestuur gekozen voor het SOP van Framework. Van de zes 

instructiebijeenkomsten in mei en juni werden er al vijf gehouden en goed bezocht. 

Directeuren en/of intern begeleiders zijn inhoudelijk en technisch goed op de hoogte van 

wat er van hen wordt verwacht: het invullen van de Diversiteitsmeter en de 

Expertisescan. Tegelijkertijd geeft het de gebruiker twee mogelijkheden: 

a. Het ordenen van de vier verplichte onderdelen: Diversiteitsmeter, Expertisescan, 

Monitor Basisondersteuning, Tevredenheidsmeter, samen met eigen teksten uit 

het schoolplan, voorzien van bijv. logo en illustraties. Daarmee is het document 

eenvoudig te presenteren aan MR, team, ouders en te plaatsen op de website. 

b. Het (onverplicht) benutten van het instrument Partituur. De onderdelen uit de 

Monitor Basisondersteuning zijn geplaatst in een planningsprogramma waarmee 

per onderdeel kan worden aangegeven hoe er wordt gewerkt in het 

verbetertraject. Wat gaan we doen, wie doen dat en wat is de looptijd van het 

traject? Bij meerdere onderdelen geeft het een goed overzicht van de activiteiten. 

Voor met name grotere scholen kan het een belasting zijn om alle teamleden nu nog te 

betrekken bij de inschaling van de leerlingtyperingen (1 t/m 4). Om die reden staat het 

bestuur toe dat de aanlevering van de gegevens betreffend schooljaar ’16-’17 doorloopt 

tot uiterlijk vrijdag 30 september 2016. 

Een aanvraag inloggegevens kunt u richten aan l.thart@po2203.nl. Bewaren a.u.b.! 

Na inloggen vindt u alle handleidingen onder het vraagteken, rechtsboven in het scherm.  

mailto:l.thart@po2203.nl
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GRIPPA 

De evaluatie van het digitaal registratiesysteem Grippa heeft geleid tot een advies tot 

verlenging. Stichting Bijeen zal de toepassingsmogelijkheden uitbreiden en met de intern 

begeleiders en Commissie Arrangeren verder uittesten, totdat ze het uit overtuiging 

durven aanbevelen aan alle medegebruikers in SWV PO 2203. In december 2016 wordt  

de uitkomst van ervaringen voorgelegd aan het bestuur. Bericht volgt.  

 

AANVRAGEN ARRANGEMENTEN EN TOELAATBAARHEIDSVERKLARINGEN 

De uiterste inleverdatum voor TLV´s met ingang van augustus 

´16/´17 heeft een gunstige verschuiving teweeggebracht. De 

toestroom lijkt net zo groot als vorig schooljaar. Nu echter kun-

nen we de circa zestig aanvragen al beantwoorden per half juni.  

Daarmee zijn leerlingen en ouders goed bediend: kennis maken 

op de nieuwe school en met aandacht afscheid nemen van de 

oude school. Ook de inschrijvingen op SBO en SO kunnen in een 

voorspelbaar traject worden voorbereid: groepen indelen en van 

personeel voorzien.  

Of de beheersbaarheid van arrangementen in het zelfde spoor lopen is aan de afdelingen 

en besturen ter beoordeling. Vanuit het bestuurskantoor en Commissie Toewijzing: 

→ Dank voor de proactieve medewerking betreffend TLV’s! 

→ Voor volgend schooljaar is de laatste aanvraagdatum opnieuw: 1 mei 2017. 

 

UITKOMSTEN TRIPARTITE AKKOORD  

In het lopende schooljaar hebben de schoolbesturen en afdelingscommissies zich 

ingespannen om de verplichtingen in het Tripartite Akkoord om te zetten in concrete van- 

werk-naar-werktrajecten. Dat is prima gelukt. Half mei heeft het bestuur van SWV PO 

2203 met instemming van de vakbonden een eigen Tripartite Overeenkomst vastgelegd, 

gekoppeld aan een Sociaal Plan. Voor totaal 9,4 fte wordt er personeel in ambulante en 

onderwijsondersteunende dienst een voortgaand perspectief geboden. Hiermee is de 

uiterste ingangsdatum van 01-08-2016 in ere gehouden en kunnen we vele collega’s 

feliciteren met een arbeidstoekomst in SWV PO 2203.    

   

RAAD VAN TOEZICHT 

De Algemene Ledenvergadering van 20 april 2016 heeft besloten over te gaan tot de 

inrichting van een Raad van Toezicht voor SWV PO 2203. Hiermee wordt voldaan aan de 

verplichting tot onafhankelijk intern toezicht. Gekozen is voor een minimale omvang van 

deze raad van drie personen. Ter voorbereiding wordt een toezicht kader met 

profielschetsen in concept opgesteld.  

Op de conceptteksten heeft de OPR adviesrecht, alsook het 

recht om één van de leden voor te dragen. Hierover wordt 

in september-oktober gesproken. Na vaststelling van deze 

documenten in een extra ALV en een noodzakelijke 

statutenwijziging is de beoogde startdatum van dit 

aangepast bestuursmodel 01-01-2017.  
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AGENDA ’16-’17  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

Bestuur  12 sep, 31 okt, 12 dec, 13 feb, 03 apr, 19 jun 

Coördinatoren 27 jun, 03 okt, 21 nov, 23 jan, 13 mrt, 22 mei, 10 jul  

OPR   26 sep, 24 jan, 12 apr 

ALV    19 apr 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2017:  week 09  afdeling Hoogeveen 

       week 10 afdeling Meppel 

       week 11 afdeling Steenwijk 

 

*) 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 september  2016 

Inleverdatum kopij 2 september 2016 

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: 

11 24 juni 2016 5 juli 2016 08 juli 2016 

01 09 september 2016 20 sep 23 september 2016 

02 07 oktober 2016 25 okt 28 oktober 2016 

03 11 november 2016 22 nov 25 november 2016 

04 09 december 2016 20 dec 23 december 2016 

05 20 januari 2017 31 jan 03 februari 2017 

 

 
06 17 februari 2017 07 mrt 10 maart 2017 

07 24 maart 2017 04 apr 07 april 2017 

08 21 april 2017 09 mei 12 mei 2017 

09 * 24 mei 2017 06 jun 09 juni 2017 

10 23 juni 2017 04 jul 07 juli 2017 
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