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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 18, 29 maart 2018 

 
VERTROUWEN 

 

’Als je vertrouwen hebt, 

hoef je niet de gehele trap te zien  

om de eerste stap te zetten’. 

 

- Martin Luther King - 

 

 

DIVERSITEITSMETER EN EXPERTISESCAN 

Iedere reguliere basisschool heeft bij de start van ’17-’18 de diversiteitsmeter en 

expertisescan vastgesteld. Voor de voorbereidingen van het schooljaar ’18-’19 zijn de 

volgende aandachtspunten relevant: 

a. De expertisescan heeft een doorlopende geldigheid. U hoeft voor het nieuwe 

schooljaar alleen maar te checken of er wijzigingen zijn en die aan te passen. Compleet 

nieuw invullen is voor dit onderdeel niet nodig. 

b. De diversiteitsmeter kunt u kopiëren naar het nieuwe schooljaar en daarna aanpassen. 

Dat is een keuze die voor veel scholen een reductie op het werk geeft. 

c. Voor SBO- en SO-scholen is de diversiteitsmeter aangepast. De expertisescan is in 

afrondende fase. Vanaf mei staan beide instrumenten gereed om te gebruiken. 

Vanaf 1 mei is uw huidige bestand Diversiteitsmeter ’17-’18 onveranderlijk geworden. 

Vanaf dat moment kunt u naar keuze de voorbereiding voor ’18-’19 starten en uw 

nieuwe groepen invoeren. Bij technische of inhoudelijke vragen kunt u een beroep doen 

op het bestuurskantoor.         

 

INSPECTIETOEZICHT 

In het voorjaar voert de onderwijsinspectie voor het eerst een regulier vierjaarlijks 

toezicht uit in ons SWV PO 2203. De voorgaande bezoeken in 2013 en 2015 betroffen 

kwaliteitsonderzoeken die gericht waren op monitoring van het invoeringstraject en het 

gesignaleerd risico bij demografische krimp en negatieve verevening. 

De eerste dag op donderdag 26 april a.s. worden vijf rondetafelgesprekken gevoerd. 

Wellicht bent u door de uitnodiging in uw afdeling op de hoogte hiervan of hierbij 

betrokken. De doelgroepen betreffen achtereenvolgens:  

a. ouders,  

b. leerkrachten,  

c. schakelfunctionarissen,  

d. jeugdhulp & gemeente,  

e. schoolleiders.  

Afsluitend wordt samen met het bestuur de agenda voor de tweede dag ingericht. 

De tweede dag op vrijdag 15 juni gaan de inspecteurs in gesprek met de bestuurders 

en de raad van toezicht. Uiteraard volgt een onderzoeksverslag. Het is aannemelijk dat 

de definitieve versie pas in het najaar beschikbaar zal zijn.  
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GRIPPA en AVG 

Voor de invoering van het gebruik van Grippa zijn inmiddels vrijwel alle schoolbesturen 

actief betrokken en zijn er vervolgafspraken gemaakt voor instructie aan de IB’ers. Het 

gebruik van dit beschermd leerlingenregistratiesysteem (inclusief berichtenfunctie) 

garandeert dat u bij correspondentie over een toelaatbaarheidsverklaring/arrangement in 

een veilige omgeving werkt. Met het oog op de AVG een geruststellend idee.  

 

JAARPLAN ’18-’19  

De plannen voor het nieuwe schooljaar ’18-’19 staan in de steigers. Alle concepten 

worden voorgelegd aan de ledenvergadering op 25 april 2018. Na goedkeuring en 

vaststelling worden ze niet alleen naar de inspectie verzonden, maar ook gepubliceerd op 

onze eigen website. Daarmee zijn ze voor ieder tijdig toegankelijk. 

 

AGENDA ’17-’18  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

Bestuur  09 apr, 26 jun 

Coördinatoren 24 mei, 12 jul 

OPR   23 apr 

RvT   05 apr 

ALV    25 apr 

 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht 

 
 

*) 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. In 

verband met overstap is dit in het belang van leerlingen, ouders/verzorgers en ontvangende SO-SBO-scholen. 

 

 
Colofon 

De Nieuwsbrief van Samenwerkingsverband SWV PO 2203 verschijnt elk kwartaal voor 

alle medewerkers aan de scholen van het samenwerkingsverband. 

Volgende uitgave nr. 19, juni 2018 

Inleverdatum kopij 01 juni 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: 

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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