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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 17, 07 december 2017 

 
VERANDERING 

 

’Education is the most powerful weapon 

which you can use to change the world.’ 

 

- Nelson Mandela - 

 

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

Iedere school heeft een eigen vingerafdruk. We kunnen zelfs de ‘reguliere basisscholen’ 

niet in één model vangen. Daarvoor hoeft de school geen uitgesproken onderwijsconcept 

toe te passen (jenaplan, dalton, montessori, enz.). De buurt, het dorp en de omvang van 

de school bepalen een deel van de eigenheid. Belangrijker is de menselijke factor die 

leerlingen en hun ouders inbrengen; de professionele menselijke factor wordt uiteraard 

ingebracht door de teamleden, de directeur en het bestuur. Geen school is gelijk. 

Sinds Passend Onderwijs moet een school een profiel kenbaar maken, met name waar 

het de te verlenen ondersteuning betreft. De onderdelen van MonPas bedoelen de school 

op weg te helpen om dit eigen profiel helder te maken. Ze vormen geen eindpunt, maar 

een vergelijkbaar startpunt om ieders eigen schoolkwaliteiten en -cultuur nader in beeld 

te brengen. Voor ’17-’18 heeft iedere directeur de onderdelen Diversiteitsmeter en 

Expertisescan ingevuld. Samen met de Monitor Basisondersteuning heeft u daarmee 

enkele bouwstenen paraat. De aanvulling met uw eigen relevante teksten, overzichten en 

resultaten is noodzakelijk om dat eigen profiel inzichtelijk en schooleigen te maken.  

Schoolteams en -directeuren die in dit proces effectief op weg geholpen willen worden 

kunnen een beroep doen op het bestuurskantoor.      

 

KWALITEITS- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

In oktober 2017 is het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek bij de scholen uitgevoerd (in de 

tussenliggende jaren wordt dit onderzoek bij ouders uitgevoerd). Het deelnamepercenta-

ge van 97 % zeer representatief voor ons SWV PO 2203. Zie de bijlage voor het 

onderzoeksverslag. Veel dank aan alle invullers! Voor een klein aantal directeuren was 

het onmogelijk de basisondersteuning en tevredenheid te scoren, met name wanneer 

deze samen met de IB’er net nieuw was gestart op de school. 

Voor de meeste onderdelen is de uitkomst reden om door te gaan 

op de ingeslagen weg. Op twee onderdelen vraagt de score om 

aandacht: het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de 

diversiteitsmeter. Bij beide onderdelen is door de toegevoegde 

opmerkingen goed duidelijk geworden waar de vragen liggen. 

Over het SOP is hierboven een toelichting gegeven. Over de 

uitvoering en toepassing van de diversiteitsmeter is blijkbaar niet 

alles helder. Schoolteams en -directeuren die naast de handleiding 

graag een persoonlijke toelichting wensen kunnen een beroep 

doen op het bestuurskantoor. Dit maakt de jaarlijkse update 

hopelijk gebruiksvriendelijker en beter uitvoerbaar.   
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GRIPPA en GDPR* 

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

gekozen om het instrument Grippa hiervoor open te stellen. Dit is bij aanvragen 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 2018) dringt aan op zorgvuldigheid in deze. Voor informatie en aanmelding 

kunt u zich richten tot het bestuurskantoor. 

*) GDPR = General Data Protection Regulation  

 

AGENDA ’17-’18  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

Bestuur  29 jan, 09 apr, 26 jun 

Coördinatoren 25 jan, 15 mrt, 24 mei, 12 jul 

OPR   30 jan, 23 apr 

RvT   11 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 uitgave nr. 18, maart 2018 

Inleverdatum kopij 23 februari 2018 

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: 

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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