
pag. 1 

 

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 26, 06 maart 2020 

 

VERLANGEN 

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen 

breng dan geen mensen bijeen  

om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen. 

Voorkom dat ze taken ontvangen,  

deel evenmin plannen mee. 

Leer eerst de mensen verlangen naar de eindeloze zee. 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 

 

SCHOLEN 

Basisschool Het Element te Hoogeveen is per 01-01-2020 opgenomen in de scholenkring van 

Stichting Catent. De tot dan toe zelfstandige montessorivereniging is opgehouden te bestaan.  

 

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 zijn in januari 2020 aan het bestuur aangeboden. De beknopte versie treft u in 

een bijlage bij deze nieuwsbrief.  

 

KWALITEITSONDERZOEK OUDERS ’19-’20  

Het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek onder ouders heeft te weinig respons opgeleverd om 

conclusies te trekken. Als voor 1 mei geen aanvullende informatie wordt ontvangen zal het 

onderzoek worden beëindigd.  

 

BEGAAFDHEID 

In nieuwsbrief 25 (december ’19) berichtten we u dat de projectleider is benoemd. Inmiddels heeft 

het bestuur SWV PO 2203 ook de offerte van Cedin geaccepteerd. Het betekent dat twee 

onderzoekers zich in de maanden maart/april gaan richten op de ambities van afzonderlijke 

besturen en steekproefsgewijs de uitwerking daarvan op locatie zullen waarnemen. Het 

vervolgonderzoek kan zich richten op interviews of rondetafelgesprekken. De inzet is om de 

uitkomsten rond de zomer van 2020 aan het bestuur te presenteren. Het bestuur SWV PO 2203 

formuleert daarna een opdracht die in de jaren erna zal worden uitgevoerd.  
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ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 

Sinds 2014 is het ontwikkelingsperspectief het wettelijk verplicht document bij afwijking van het 

reguliere schoolprogramma, bij het toekennen van een arrangement of bij de aanvraag van een 

toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal (Basis-) Onderwijs. In de praktijk blijkt het na zes jaar 

niet optimaal te worden gebruikt. Door de inhoud ervan te benutten en te hanteren als een 

groeidocument, voorkomt het de versnippering en stapeling van andere documenten, zoals 

handelingsplannen en gespreksverslagen. Scholen worden dringend uitgenodigd deze enkelvoudige 

registratie te hanteren; het voorkomt piekbelasting rondom de aanvraag van extra ondersteuning.   

 

AGENDA ’19-’20  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur  30 mrt, 22 jun 

coördinatoren  19 mrt, 14 mei, 25 jun 

OPR   14 apr    

RVT   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 31m/01ap  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. 27: juni 2020 
Inleverdatum kopij:  29 mei 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: 

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 
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