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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 23, 07 juni 2019 

 

Geschenken 

De twee waardevolste geschenken 

die we onze kinderen kunnen geven 

zijn wortels èn vleugels. 

Hodding Carter (1907-1972) 

PERSOONLIJK 

Tegelijk met het terugtreden als voorzitter van het bestuur SWV PO 2203 deelde dhr. Arend 

Eilander mee dat hij per 01-08-2019 aan het werk gaat als voorzitter van het college van 

bestuur bij Vivente-Zwolle. Hij neemt na 7½ jaar afscheid van zijn functie als directeur-

bestuurder van PricoH te Hoogeveen. Met dank voor de intensieve en productieve jaren in ons 

samenwerkingsverband wensen we hem alle goeds in zijn nieuwe werkveld! 

Dhr. Leendert de Boom heeft besloten dat het einde van zijn loopbaan per 01-08-2019 

zichtbaar wordt. Hij treedt bij RENN4 terug als voorzitter van het college van bestuur en 

daarmee ook als secretaris van het bestuur SWV PO 2203. Hij heeft een lange en respectabele 

loopbaan in het onderwijs achter de rug. Met dank voor zijn betrokkenheid in onze organisatie 

wensen we hem ook alle goeds buiten het onderwijs.   

 

JAARVERSLAG 2018  

Het jaarverslag 2018 is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. De raad van 

toezicht heeft het vastgesteld. Er zijn diverse bevindingen beschreven: 

1. Er is een positief resultaat van € 217.000.  

De ledenvergadering heeft besloten dat dit bedrag naar rato van leerlingenaantal wordt 

uitgekeerd aan de schoolbesturen. Daarmee is de algemene reserve per 01-01-2019 

gedaald naar € 0.  

2. In het jaarverslag staat niets over AVG.  

Het bestuur heeft door de invoering van Grippa een grote stap gezet in de privacy-

bescherming. Daarnaast wordt voor de medewerkers van SWV PO 2203 een nieuw 

digitaal netwerk ingericht. In 2019 wordt het plan voor goede privacybescherming 

nader beschreven en vastgesteld. 

3. De oplevering van conceptjaarstukken was goed, het Treasurystatuut is aanwezig en 

het weerstandsvermogen is voldoende. Omtrent de rechtmatigheid van de uitgaven zijn 

er geen bevindingen. 

Een toelichting op het financieel beheer is geplaatst in de lokale pers van Steenwijk, 

Meppel en Hoogeveen op vrijdag 19 april 2019. Het jaarverslag staat op de website.   



pag. 2 

 

ONDERSTEUNINGSPLAN 2019-2023 

Het ondersteuningsplan ’19-’23 is na alle verkregen 

goedkeuring op 17 april jl. vastgesteld door het bestuur. 

De volledige tekst is geplaatst op www.po2203.nl.  

 

BEGAAFDE LEERLINGEN 

Voor samenwerkingsverbanden is de mogelijkheid geboden om een subsidie aan te vragen 

voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarvan heeft ook SWV PO 2203 gebruik gemaakt. 

De aanvraag moest voldoen aan een aantal voorwaarden: 

a. De te ontvangen subsidie mag niet worden besteed aan bestaande activiteiten. 

b. De te ontvangen subsidie mag niet worden verdeeld over de aangesloten scholen of 

schoolbesturen. 

c. Na afloop van de subsidie periode (2023) moet voortzetting van nieuw beleid kunnen 

worden aangetoond. 

De aanvraag is tijdig verzonden (voor 1 april) en de beoordelingscommissie vraagt nog om 

diverse bescheiden tekstaanpassingen. Het besluit over toekenning wordt uiterlijk 1 juli 2019  

genomen. Om die reden is er niets over in het Ondersteuningsplan vermeld en is er op dit 

moment geen nadere voortgang te melden. 

EVALUATIE COMMISSIE PASSEND ONDERWIJS 

Jaarlijks brengt de ECPO verslag uit over haar bevindingen. Op 22 mei rapporteerde de 

commissie bij het landelijk Netwerk van Leidinggevenden Passend Onderwijs in Utrecht. Twee 

thema’s betroffen de bevindingen met betrekking tot leerkrachten: 

A. Deskundigheidsbevordering / professionalisering. 

De scholen richten de professionalisering zelf in, de schoolbesturen zijn verantwoordelijk en 

het samenwerkingsverband heeft een bescheiden rol hierin. Leerkrachten vragen vooral om 

extra handen, IB’ers en ondersteuningscoördinatoren denken daar anders over. De leerkrach-

ten zijn tevreden over hun eigen competenties, maar niet over passend onderwijs. Dat is een 

bijzondere conclusie, als de kwaliteit van passend onderwijs wordt afgemeten aan de kwaliteit 

van de leerkracht.  

B. Werkdruk 

Leerkrachten ervaren hoge werkdruk en noemen passend onderwijs als een grote of misschien 

wel enige oorzaak ervan. De ECPO ziet dat het aantal leerlingen met ondersteuningsvragen 

niet is toegenomen, de zwaarte hooguit een beetje en dat de administratieve last er vroeger 

ook was. De commissie vraagt zich af waarom passend onderwijs de ‘schuld’ krijgt van toege-

nomen werkdruk. Zou het liggen aan de (te) hoge verwachtingen van de nieuwe inrichting? 

http://www.po2203.nl/
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DIVERSITEITSMETER EN EXPERTISESCAN 

Iedere reguliere basisschool heeft bij de start van ’18-’19 de 

diversiteitsmeter en expertisescan vastgesteld. Voor de 

voorbereidingen van het schooljaar ’19-’20 zijn de volgende 

aandachtspunten relevant: 

a. Vanaf 1 mei staan beide instrumenten opnieuw gereed om te gebruiken. 

b. 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. 

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

Dat is een keuze die voor veel scholen een reductie op de werkzaamheden geeft. 

d. Voor SBO- en SO-scholen is de diversiteitsmeter aangepast. De expertisescan is ook 

aangepast. Het invullen kan nu gelijklopen met de reguliere basisscholen. 

e. Voor de scholen van Aves, Catent en Florion blijft bovenstaande facultatief. 

Bij technische of inhoudelijke vragen kunt u een beroep doen op het bestuurskantoor.         

 

GRIPPA 

De nieuwe aanvragen voor schooljaar ’19-’20 stromen binnen; de meerjarige verlengingen van 

TLV’s zijn inmiddels besproken en worden binnenkort administratief verwerkt. Aandachtspunt 

is de eenjarige verlenging van een TLV: deze wordt niet in het ronde-tafel-overleg besproken, 

maar dient wel tijdig te worden toegezonden aan de Commissie Arrangeren van uw afdeling. 

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS ’19-’20  

Het beoogde kwaliteitsonderzoek onder ouders heeft enige vertraging opgelopen. De voorbe-

reidingen zijn echter nu gereed. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar krijgt iedere 

ouder die betrokken is bij de aanvraag van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring een 

schriftelijk vragenformulier over de ervaren tevredenheid 

(met antwoordenvelop). We hopen op een hoge deelname.     

 

KWALITEITSONDERZOEK SCHOLEN ’19-’20  

In het volgend schooljaar zal de tweejaarlijkse zelfevaluatie 

onder schooldirecteuren worden afgenomen. Dit betreft de 

Monitor Basisondersteuning en de Tevredenheidsmeter in 

de periode 23 september 2019 t/m 18 oktober 2019. Deze digitale instrumenten staan echter 

al open (op verzoek van collega’s die dit voor hun inspectietoezicht wilden hanteren). Het staat 

iedere directeur vrij om deze vanaf nu ook alvast in te vullen. De uitnodigingen in het najaar 

kunt u dan negeren.   
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AGENDA ’19-’20  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

Bestuur  24 jun, 28 okt, 27 jan, 30 mrt, 22 jun 

Coördinatoren 04 jul,  26 sep, 21 nov, 23 jan, 19 mrt, 14 mei, 02 jul 

OPR   11 nov, 11 feb, 08 apr 

RvT   09 sep, 10 dec, 26 mrt 

ALV    22 apr 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2020: 

SBO/SO afd Hoogeveen ma  16 mrt Carrousel/vdPloeg di 17 mrt Kameleon/A 

SBO/SO afd Meppel  di  24 mrt Mackay/ROS  wo 25 mrt ROS   

SBO/SO afd Steenwijk wo 08 apr OEC ’t Ravelijn xx xx apr ‘t Ravelijn 

*) aanvragen voor verlenging TLV worden in maart/april besproken; alle onderzoeks- en adviesaanvragen aan de CA 

worden voor 1 mei 2020 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. 24, september 2019 

Inleverdatum kopij 30 augustus 2019 

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: 

09 * 29 mei 2019 11 jun 14 jun 2019 

dubbel 07 jun 2019 18 jun 21 jun 2019 

10 21 jun 2019 02 jul 05 jul 2019 

dubbel 28 jun 2019 09 jul 12 jul 2019 

01 06 sep 2019 17 sep 20 sep 2019 

02 04 okt 2019 15 okt 18 okt 2019 

03 08 nov 2019 19 nov 22 nov 2019 

04 06 dec 2019 17 dec 20 dec 2019 

05 17 jan 2020 28 jan 31 jan 2020 

06 14 feb 2020 03 mrt 06 mrt 2020 

07 20 mrt 2020 31 mrt 03 apr 2020 

08 17 apr 2020 12 mei 15 mei 2020 

09 * 29 mei 2020 09 jun 12 jun 2020 

dubbel 05 jun 2020 16 jun 19 jun 2020 

10 12 jun 2020 23 jun 26 jun 2020 

dubbel 19 jun 2020 30 jun 03 jul 2020 

mailto:info@po2203.nl

