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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 30, 05 maart 2021 

 

VERANDERING 

‘Wees de verandering  

die je in anderen wilt zien.’ 

Mohandas Karamchad Gandhi 

 

ONDERSTEUNING IN TIJDEN VAN CORONA 

De onrust is aantoonbaar en de inspanning van betrokkenen is bovengemiddeld. Vanaf maart 2020 

is de wereld niet meer zoals die was en de scholen ook niet. Met flair wordt er gedigitaliseerd en de 

resultaten zijn prachtig. Tegelijkertijd wordt er bezorgd gekeken naar de schade die deze situatie op 

een grote groep leerlingen heeft: vertraagde ontwikkeling is voor een deel van de leerlingen 

aantoonbaar, sociale effecten zijn soms positief, soms negatief, emotionele schade beïnvloedt het 

welbevinden en de schoolresultaten. Een reflex zou kunnen zijn dat we massaal observaties en extra 

ondersteuning in de strijd werpen om alle leerlingen goed te bedienen en de schade te verhelpen.  

Ik denk dat dat niet kan. Praktisch gesproken heeft SWV PO 2203 de capaciteit niet om bijvoorbeeld 

acuut op dubbele bezetting te gaan werken. En de huidige professionals kunnen ook niet de grenzen 

van hun belastbaarheid voortdurend overschrijden. Dat zou uiteindelijk zelfs nadelig uitwerken. 

 

ACCEPTEREN 

Welk signaal geven we aan leerlingen als we zeggen dat er iets niet 

goed met hen is? Natuurlijk is niet alles naar wens gegaan en 

mogelijk is een deel van de leerlingen vertraagd in hun ontwikkeling. 

Maar ten opzichte van wie? Uiteindelijk alleen ten opzichte van de 

ontwikkeling die ze zonder de COVID-19-maatregelen zouden hebben 

doorgemaakt. Die vertraging is waarneembaar op ieders eigen school, in SWV PO 2203 en in de rest 

van Nederland. De aanname dat de opgelopen vertraging ongedaan gemaakt kan worden is onjuist. 

Het vraagt een bijstelling van onze verwachtingen en misschien wel van de normen die we gewend 

waren te hanteren. Als het gedrag van leerlingen dusdanig in de war is gebracht door de wisselende 

situaties zullen we misschien meer tijd moeten uittrekken om dit te normaliseren en als de behaalde 

scores niet zo hoog zijn als anders geldt hetzelfde. Mogelijk zijn zelfs alle gemiddelde uitkomsten 

lager dan gebruikelijk en is de afstand tot dat lagere gemiddelde nog niet zo heel vreemd. Overigens 

zijn er ook leerlingen die positief reageerden op de periode van verlaging van prestatiedruk. 

Hoofdzaak is dat we gezamenlijk moeten toestaan dat de vooraf gedachte doelen bij de gehele 

leerlingenpopulatie niet behaald zijn en dat dat niet verwijtbaar is. Niet aan leerkrachten, niet aan 

ouders en al helemaal niet aan de leerlingen zelf. Het accepteren van de nieuwe situatie geeft meer 
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rust en wellicht een betere bodem om op verder te bouwen dan allerlei ingrepen die nieuwe onrust 

creëren. Eerst accepteren en van daaruit verder groeien. 

 

OCW 

Samenvallend met bovenstaande overwegingen maakte OC&W de nieuwe financiële 

impuls bekend. Goed nieuws voor scholen en leerlingen. Het geeft uiteraard ruimte om 

op eigen kracht extra inzet te plegen. Vanuit de nieuwe beginsituatie is dat een 

vitamine voor de komende periode.  

Mede namens het bestuur SWV PO 2203 en de afdelingscoördinatoren wens ik alle werkers in het 

scholenveld de kracht om de nieuwe situatie te accepteren en te genieten van de leerlingen, 

  Leon ’t Hart, directeur SWV PO 2203 

AGENDA ’20-’21   

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur   12 apr, 21 jun 

coördinatoren  11 mrt, 20 mei, 01 jul 

OPR   21 apr    

RVT   07 apr 

ALV   19 mei 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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. 31: juni 2021 

Inleverdatum kopij:  28 mei 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: 

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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