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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 24, 20 september 2019 

 

Stoornis 

‘Iedereen heeft kenmerken van allerlei stoornissen, 

maar wordt u ook ernstig beperkt in uw functioneren? 

Nee? Dan heeft u geen stoornis en kinderen dan ook niet. 

Mirella van Minderhout 

 

PERSOONLIJK 

Na vijf jaar heeft orthopedagoog mw. Anja Marks in overleg met De Twijn besloten de detachering 

aan de Commissie Toewijzing te beëindigen; het bestuur bedankt haar voor de inzet en betrokken-

heid bij de leerlingendossiers en bij de inrichting van Passend Onderwijs. Per 1 oktober is benoemd 

mw. Alie Visser (orthopedagoog-generalist), werkzaam bij De Trans in Emmen. Het bestuur heet 

haar welkom in SWV PO 2203 en wenst haar een goede start in de Commissie Toewijzing.  

In het bestuur van SWV PO 2203 kwam de functie van secretaris vacant door het vertrek van dhr. 

Leendert de Boom. Dhr. Gert Laarman neemt deze functie per schooljaar ‘19-’20 op zich.  

Bij RENN4 is als voorzitter van het college van bestuur benoemd mw. mevrouw Yvonne Beishuizen.  

Bij PricoH is benoemd als directeur-bestuurder (interim) dhr. Herman Klaster. Het college van 

bestuur hoopt per januari 2020 een definitieve benoeming te doen. 

 

SCHOLEN 

Per 1 augustus 2019 zijn de basisscholen De Opstap en De Wiedekieker (beide Accrete) gefuseerd. 

In het gebouw aan de Kloosterweg te St. Jansklooster gaan het onderwijs en de kinderopvang 

samen verder onder de naam Kindcentrum De Wiedewereld. 

 

MOTIE EN EMOTIE 

Op de laatste dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer een aantal moties betreffend 

Passend Onderwijs aangenomen. Het betreft voor het primair onderwijs: 

a. Het positief resultaat van een samenwerkingsverband moet vooral ten goede komen van de 

leerlingen, dus van de scholen, 

b. Begaafde leerlingen krijgen passend onderwijs zonder een bijdrage van de ouders, 

c. De ‘organisatiekosten’ van samenwerkingsverbanden moeten worden onderzocht. 

Wat betreft a en b past dit naadloos bij het beleid van het bestuur van SWV PO 2203. Het derde 

thema (c) is interessant om te volgen, want niets gaat vanzelf. Er is geen school en geen 

schoolbestuur dat de leerlingen lesgeeft zonder enige mate van overhead: de directeuren en 
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directeuren-bestuurders voeren hun taken uit 

zonder twijfel. Voor SWV PO 2203 bedroegen de 

organisatiekosten 5 % van het budget (2018), 

naast 64 % voor de reguliere basisscholen en  

31 % voor het gespecialiseerd onderwijs. Het 

onderzoek moet maar uitwijzen of dat redelijk is; 

het bestuur ziet dit met vertrouwen tegemoet.  

Al met al wordt de kritiek op Passend Onderwijs nu vertaald naar concrete aandachtspunten.  

Alle samenwerkingsverbanden mogen/moeten zich op de genoemde punten verantwoorden en waar 

goede verantwoording ontbreekt is het terecht dat de minister ingrijpt. Dat is echter genuanceerder 

dan het boe-geroep van eerder. De redelijkheid lijkt terug te keren.   

 

DIVERSITEITSMETER EN EXPERTISESCAN 

Bij de inrichting van diversiteitsmeter en expertisescan in schooljaar 

’19-’20 zijn de volgende aandachtspunten relevant: 

a. Vanaf 1 mei 2019 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.            

 

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 in dat geval negeren.  

 

KWALITEITSONDERZOEK OUDERS ‘19-’20  

Het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder ouders wordt ook dit najaar afgenomen. De 

verzending en verwerking loopt via de Commissies Arrangeren.  
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BSN / ONDERWIJSNUMMER 

Per 01-10-2019 zal het Burgerservicenummer (BSN) niet meer worden geregistreerd op een nieuw 

arrangement of TLV. Deze registratie is voorbehouden aan de scholen en vreemd genoeg niet 

toegestaan aan de samenwerkingsverbanden. Bij de start van Passend Onderwijs in 2014 was het 

opgenomen als verplicht onderdeel van de registratie, maar deze verplichting is vervangen door een 

verbod. In plaats daarvan wordt bij een nieuw arrangement/TLV een onderwijsnummer toegekend.  

 

 

PRESENTATIE PASSEND ONDERWIJS 

Het bestuur van SWV PO 2203 is dit schooljaar gestart met een 

rechtstreekse voorziening van informatie aan alle 120 

deelnemende scholen. Binnen twee weken werd het laatste 

pakket aangeboden aan teamleider Sacha Holtmaat op OEC ‘t 

Ravelijn te Steenwijk (zie foto): 

a. voor alle teamleden: De publieksfolder met de actuele  

     kaart van ons werkgebied, het verslag 2018 en het OP ’19-’23; 

     de volledige teksten zijn uiteraard te vinden op onze website. 

b. voor de IB’er: Het nieuwe boek van Simone Sarphatie ‘Wat nou passend onderwijs?! - 

4 pijlers ter versteviging van het fundament’. 

Het betreft de heruitgave 2019 van haar handboek over arrangeren en  

leerlingenondersteuning. De uitgave is in dit najaar gepland. 

c. voor ouders: Een kleine oplage van handzame informatie bij een route die afwijkt van 

de reguliere onderwijsloopbaan. Naast de digitale info bieden we voor de 

ouders die dit aangaat een papieren houvast; deze is bedoeld om 

selectief en persoonlijk te overhandigen. Op aanvraag zijn meer 

exemplaren op te vragen bij afdelings- en bestuurskantoor. 

Het bestuur SWV PO 2203 hoopt met deze documentatie te onderstrepen dat de leerkracht cruciaal 

is in de vormgeving van passend onderwijs.  

 

DIABETES IN SCHOOL 

Bij nieuwsbrief 22 (maart 2019) was al een document beschikbaar over de omgang met leerlingen 

met diabetes. Op het bestuurskantoor ontvingen we kortgeleden één exemplaar van het beleid en 

bijbehorende praktijktips. Het is op aanvraag te lenen. Toegankelijker en minder tijdrovend is 

wellicht de speciale website: www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl.  

 

   

http://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/
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AGENDA ’19-’20  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur  28 okt, 27 jan, 30 mrt, 22 jun 

coördinatoren  26 sep, 21 nov, 23 jan, 19 mrt, 14 mei, 25 jun 

OPR   11 nov, 11 feb, 08 apr    

RVT   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 di 14 apr  OEC ’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 in en rond de scholen van het samenwerkingsverband. 

Volgende uitgave nr. 25: december 2019 

Inleverdatum kopij:  29 november 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: 

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 
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