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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 25, 13 december 2019 

 

 

PRIORITEIT 

Als president van Zuid-Afrika heeft Nelson Mandela veel zaken voorrang 

gegeven voor de opbouw van zijn land:  

waterleiding, voedsel, woningbouw, infrastructuur, enz..  

Terugkijkend heeft hij later met spijt geconstateerd dat hij één thema 

nog meer prioriteit had moeten geven: educatie. 

‘Als je een land wilt opbouwen’, zei hij, ‘moet je de jongeren een 

toekomst geven’. 

 

 

BESTUUR 

De afvaardiging naar het bestuur van SWV PO 2203 is na de zomer als volgt aangepast:  

a. namens de afdeling Hoogeveen is afdelingsvoorzitter mw. Ingrid Cornelissen lid geworden,  

b. namens het Speciaal Onderwijs is dhr. Jeep Jonker (lid CvB, RENN4) lid geworden. 

 

SCHOLEN 

De twee Johannes Calvijnscholen van Florion hebben een nieuwe naam gekregen: 

- in Meppel is de naam al eerder aangepast tot IKC Kornalijn, 

- in Hoogeveen is de naam recent gewijzigd in Het Koraal.   

 

KWALITEITSONDERZOEK SCHOLEN ’19-’20  

Voor het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek hebben vrijwel alle schooldirecteuren hun scores 

aangeleverd via de Monitor Basisondersteuning en het Tevredenheidsonderzoek. Met een deelname 

van 116 van de 118 scholen is de uitkomst zeer betrouwbaar voor het totaalbeeld van SWV PO 

2203. De resultaten worden verwerkt en in januari 2020 aan het bestuur aangeboden. Daarna volgt 

publicatie naar alle leden en scholen.  

 

KWALITEITSONDERZOEK OUDERS ‘19-’20  

Het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek onder ouders neemt veel tijd. Van de 150 uitgezonden 

scoreformulieren zijn er inmiddels tien terug ontvangen. Een breedgedragen resultaat laat dus nog 

even op zich wachten. 
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PRESENTATIE BOEK PASSEND ONDERWIJS 

Het nieuwe boek van Simone Sarphatie is volgens plan in het najaar 

verschenen en aan alle scholen ter beschikking gesteld. De titel is: 

Wat nou passend onderwijs?!  

4 pijlers ter versteviging van het fundament 

Het betreft de heruitgave 2019 van haar handboek over arrangeren en  

leerlingenondersteuning. Op donderdag 10 oktober werd het eerste 

exemplaar op het bestuurskantoor te Zuidwolde door de uitgever 

overhandigd aan de auteur; direct daarna werd een gesigneerd 

exemplaar aangeboden aan directeur Leon ’t Hart. De verspreiding 

aan scholen en bestuurders heeft de week daarna plaatsgevonden. 

Uiteraard hoopt het bestuur SWV PO 2203 met deze uitgave de kwaliteit van arrangeren in de 

scholen te ondersteunen en te verhogen. Door een gezamenlijke taal hierover te gebruiken, wordt 

de overdracht van kennis en vaardigheden voor professionals tevens beter overdraagbaar. 

BEGAAFDHEID 

De subsidie begaafdheid is na de aanvulling van de aanvraag toegekend. Na ontvangst hiervan in 

september is het bestuur gestart met de werving voor een projectleider. De procedure heeft geleid 

tot de benoeming per 1 januari 2020 van mw. Yvonne Uiterwijk Winkel. Voor het startonderzoek 

(nulmeting) wordt offerte gevraagd van een externe partij. Het bestuur SWV PO 2203 hoopt 

hierover eind januari een beslissing te nemen. Voor zowel de onderzoeker als de projectleider geldt 

dat de periode tot aan juli 2020 vooral wordt besteed aan oriëntatie en voorbereiding. Bestuurders 

worden in ieder geval betrokken in het onderzoek; selectief worden scholen, directeuren, 

plusklassen en/of leerkrachten op verzoek benaderd.  

Een concept-uitvoeringsplan wordt in juni 2020 verwacht en door het bestuur vastgesteld. Daarmee 

zal de zichtbare en merkbare uitvoering in het werkveld op zijn vroegst in schooljaar ’20-’21 starten. 

De totale subsidieperiode bedraagt echter vier jaar; het bestuur kiest voor een zorgvuldig proces, 

waarbij de visie en uitvoeringsdoelen eerst helder en voor ieder inzichtelijk worden vastgelegd. 

 

AANVRAAG EXTRA ONDERSTEUNING 

Na vijf jaar Passend Onderwijs zijn onze commissies ‘arrangeren en toewijzen’ zich zeer bewust van 

de bureaucratische last die een aanvraag met zich meebrengt: enerzijds onvermijdelijk, anderzijds 

wel te vereenvoudigen. Op verzoek van het bestuur is de procedure, het aantal gevraagde 

documenten en de looptijd in beeld gebracht en vastgelegd. Het mag de scholen (IB’ers) helpen in 

een doelgerichte aanvraag.  

Het document met beschrijving is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.   
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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

De publicatie van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) blijft op veel scholen uit. Framework geeft 

binnen MonPas inmiddels ook de keuze voor een ‘compact SOP’. Hiermee kiest u voor een beknopt 

overzicht van beschikbare gegevens op één A4. Gebruiksvriendelijk en mooi vormgegeven. Ieder die 

het schoolaccount van MonPas beheert, kan dit te bereiken via de tab ‘SOP’ en de klik op ‘compact 

SOP’. Voor technische ondersteuning is het bestuurskantoor SWV PO 2203 aanspreekbaar.    

 

AGENDA ’19-’20  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur  27 jan, 30 mrt, 22 jun 

coördinatoren  23 jan, 19 mrt, 14 mei, 25 jun 

OPR   11 feb, 08 apr    

RVT   08 jan, 26 mrt 

ALV   22 apr 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2020 (gewijzigd t.o.v. van Ondersteuningsplan): 

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. 26: maart 2020 

Inleverdatum kopij:  28 februari 2020 

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: 

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 

mailto:info@po2203.nl

