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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 29, 04 december 2020 

 

VUUR 

‘Onderwijs is niet het vullen van een vat, 

maar het ontsteken van een vuur.’ 

William Buttler Yeats, Ierse dichter 

 

SCHOLEN  

Op dinsdag 27 oktober is het OPDC-Meppel officieel geopend door wethouder Jaap van der Haar. 

Inmiddels is ook het BRIN-nummer (31RP) toegekend. De inschrijving per 1 januari 2021 is 

daarmee formeel goedgekeurd. Alle medewerkers van harte gefeliciteerd!  

 

SOP OP DE KAART 

Dit najaar is één van de doelen in ouderinformatie bereikt: de kaart met compacte schoolonder-

steuningsprofielen is gereed! Op www.po2203.nl vindt u bij iedere afdeling de kaart met alle 

deelnemende scholen en besturen. Iedere school die u aanklikt op de 

kaart of in de tekst geeft ook het Compact SOP te zien; dit betreft een 

samenvatting van de gegevens die de school zelf heeft aangeleverd in 

MonPas. Voor de volledige tekst van het schoolondersteuningsprofiel 

raadpleegt u nog steeds de gegevens die de school zelf verstrekt. 

Met deze service is het gevraagde vergelijkingsoverzicht gereed: dit 

overzicht van school- en groepsgrootte, ondersteuningsdiversiteit en 

aanwezige expertise geeft ouders het instrument in handen waarop 

minister Arie Slob al jaren aandringt.   

    

EVALUATIE PASSEND ONDERWIJS 

Het antwoord van het Ministerie van Basis- en Voorgezet Onderwijs & Media (BOVM) op de Evaluatie 

Passend Onderwijs is beschreven in een beleidsplan van 83 pagina’s. Handzamer is de versie van 

Minister Slob in zijn 25-punten-plan. Veelal betreft dat onderstrepingen van bestaand beleid. Politiek 

item van groot gewicht lijkt de financiële reserve van samenwerkingsverbanden te zijn. Voor het 

bestuur van SWV PO 2203 was het eind van de vereveningsperiode (2014-2020) aanleiding om het 

weerstandsvermogen te verlagen van € 400.000 naar € 250.000. Als gebruikelijk wordt het positief 

resultaat na vaststelling van de jaarrekening ieder jaar verdeeld over de scholen. Mogelijk wordt in 

de media een ander beeld geschetst. Dat komt omdat de meting naar het vermogen wordt gedaan 

voordat de genoemde verdeling heeft plaatsgevonden: het vermogen wordt vermeld met de stand 

van 1 januari, terwijl de verdeling plaatsvindt na de ALV in april van ieder jaar.     

http://www.po2203.nl/
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BEGAAFDHEID 

Het bestuur SWV PO 2203 heeft wegens de toegenomen werkdruk in de scholen besloten het 

onderzoek begaafdheid te onderbreken. Nu COVID-19 zo’n zwaar effect heeft op de dagelijkse gang 

van zaken wordt gekozen om het primaire proces en het welzijn van leerkrachten voorop te stellen.  

 

AGENDA ’20-’21   

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur   01 feb, 12 apr, 21 jun 

coördinatoren  21 jan, 11 mrt, 20 mei, 01 jul 

OPR   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. 30: maart 2021 

Inleverdatum kopij:  19 februari 2021 

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: 

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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