
pag 1 van 3 
 

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 28, 25 september 2020 

 

OESTER 

De oester opent zich eerder  

als de waterkwaliteit verbetert. 

(zie evaluatie passend onderwijs, pag 2) 

 

 

PERSOONLIJK 

Met het aantreden van de nieuwe afdelingscoördinator in 

Meppel nemen we in deze periode afscheid van Jan Slagter. 

Bijzonder, omdat niemand zich kan herinneren dat hij er níet 

was. Bijzonder ook, omdat het afscheid na zo’n lange 

werkperiode niet in alle uitbundigheid gevierd kan worden. En 

juist hij houdt wel van mensen om zich heen. In het werk voor 

WSNS en Passend Onderwijs was het zijn grote kwaliteit om 

altijd de verbinding met mensen aan te gaan: leerlingen, ouders, leerkrachten, directeuren, 

bestuurders, enz.. Dank voor alle inspirerende contacten en de samenwerking. Het ga je goed, Jan! 

 

De projectleider begaafdheid Yvonne Uiterwijk Winkel is in de zomervakantie bevallen van een 

tweeling: Bram en Daan. Een hartelijke felicitatie voor het gehele gezin!  

 

SCHOLEN  

In het schooljaar ’20-’21 zijn gaan de scholen Oosterboer en Tolter samen verder onder de naam De 

IJsvogel. Nu nog op twee locaties, volgend schooljaar op één locatie (Engelgaarde). 

 

BEGAAFDHEID 

De rapportage van Cedin samen met de projectleider Yvonne Uiterwijk Winkel aan het bestuur SWV 

PO 2203 bleek door de coronaperiode geen brede respons te hebben ontvangen. Het bestuur heeft 

daarom opdracht gegeven om in het najaar 2020 op afdelingsniveau rondetafelgesprekken te 

organiseren die aanvullende informatie zal opleveren. Wegens het bevallingsverlof van de 

projectleider wordt onderzoek van Cedin per afdeling begeleid door de volgende contactpersonen: 

Afdeling Steenwijk Manon Hof-Steennis 

Afdeling Meppel wordt nader aangesteld (contactpersoon Gert Egberts) 

Afdeling Hoogeveen Jenny Kooij 

Een vervolgrapportage wordt in december verwacht. 
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OBSERVATIE EN ZORG 

In de drie afdelingen zijn positieve ontwikkelingen gaande betreffend de beschikbare ondersteuning 

en de lijnen met de lokale zorgpartners. 

In Afdeling Steenwijk is de pilot SO+ samen met de gemeente Steenwijkerland na twee jaar zo 

succesvol dat deze een permanente status heeft gekregen. De investering van gemeentezijde leidt 

tot een kwalitatief aanbod op OEC ’t Ravelijn, waardoor vrijwel alle leerlingen nu naar school gaan. 

In Afdeling Meppel is de voorheen ‘huiskamerklas-WijsZo-groep’ nu gevestigd in het schoolgebouw 

van de voormalige Oosterboerschool. Tevens is de OPDC-status aangevraagd. Door het inrichten van 

een Orthopedagogisch en -Didactisch Centrum is de verblijfsduur van een leerling buiten de 

reguliere basisschool voor maximaal een half jaar toegestaan zonder de leerling uit te schrijven. 

In Afdeling Hoogeveen is de inrichting en bekostiging van de OZ-klas (Onderwijs-Zorg) door RENN4 

georganiseerd en gedocumenteerd. Voor de inrichting van een Kansklas worden de mogelijkheden 

verkend. De oriëntatie is gericht op een vergelijkbare voorziening als in Afdeling Meppel. 

 

EVALUATIE PASSEND ONDERWIJS 

Uit de evaluatie Passend Onderwijs kwam de constatering naar 

voren dat de doelgroep van leerlingen die ondersteuning nodig 

heeft zo slecht te definiëren valt. Welke leerlingen horen daar nu 

bij en welke niet? In een commentaar van Bert Wienen (OJ-

Actueel) werd de vraag in deze zoektocht gepareerd met de 

vaststelling dat een leerling zich ook gedraagt naar de omgeving. 

In een kwalitatief goed onderwijskundig klimaat zal een leerling 

zich beter ontwikkelen en minder aanspraak maken op extra ondersteuning. Niet alle 

ondersteuningsvragen zijn leerling-gerelateerd, maar afhankelijk van de omgeving (vgl. de oester in 

schoon water). Vanuit deze gedachte is de kwaliteit van de basisondersteuning een geweldig 

preventief middel om extra ondersteuningsvragen te voorkomen. Dan staan leerlingen eerder open!  

 

AKORDA 

In maart-april was de financiële dienstverlening door Akorda verstoord geraakt. Inmiddels zijn 

maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het bestuur SWV PO 2203 heeft hiervoor 

excuses ontvangen en hierover een opbouwend gesprek gevoerd met de directeur van Akorda. De 

volledige brief met de gang van zaken wordt verzonden aan de leden van SWV PO 2203 en de OPR.  

 

DIVERSITEITSMETER EN EXPERTISESCAN 

Vanaf 11 mei stond de Diversiteitsmeter voor schooljaar ’20-’21 open om de nieuwe gegevens in te 

vullen. Inmiddels hebben vrijwel alle scholen hun nieuwe gegevens ingevoerd. Het verhoogt de 

kwaliteit van ondersteuningstrajecten. Hartelijk dank voor alle medewerking.  
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KWALITEITSONDERZOEK OUDERS 

Het kwaliteitsonderzoek ’19-’20 onder ouders had een dermate lage respons (< 10%) dat het 

bestuur besloten heeft dit onderzoek per ’20-’21 opnieuw uit te voeren. In de komende periode 

ontvangt een deel van de ouders een schriftelijk verzoek tot deelname. Dit betreft uitsluitend ouders 

die betrokken zijn geweest bij de toewijzing van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring. 

 

AGENDA ’20-’21   

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur  26 okt, 01 feb, 12 apr, 21 jun 

coördinatoren  08 okt, 26 nov, 21 jan, 11 mrt, 20 mei, 01 jul 

OPR   09 nov, 09 feb, 21 apr    

RVT   12 jan, 07 apr 

ALV   19 mei 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2021: 

SBO/SO afd Hoogeveen ma  01 mrt Carrousel/vdPloeg di 02 mrt Kameleon/A 

SBO/SO afd Meppel  di  16 mrt Mackay/ROS  wo 17 mrt ROS   

SBO/SO afd Steenwijk di 30 mrt  OEC ‘t Ravelijn wo 31 mrt ’t Ravelijn 
*) aanvragen voor verlenging TLV worden in maart besproken; alle onderzoeks- en adviesaanvragen aan de CA worden voor 

1 mei 2021 verzonden, waarna advisering door de CA en toetsing en toewijzing door de CT tijdig kan plaatsvinden. 

 

 
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. 29: december 2020 

Inleverdatum kopij:  27 november 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: 

02 02 okt 2020 20 okt 23 okt  

03 06 nov 2020 17 nov 20 nov 

04 04 dec 2020 15 dec 18 dec 

05 15 jan 2021 26 jan 29 jan 

06 12 feb 2021 02 mrt 05 mrt 

07 19 mrt 2021 30 mrt 02 apr 

08 16 apr 2021 27 apr 30 apr 

   09 * 28 mei 2021 08 jun 11 jun 

dubbel 04 jun 2021 15 jun 18 jun 

10 11 jun 2021 22 jun 25 jun 
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