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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 31, 04 juni 2021 

 

OUDERS 

Koester ouders van een leerling. 

Zonder aandacht voor de wortels  

komt een bloem nooit volledig tot bloei. 

BESTUUR 

Per januari en maart 2021 hebben respectievelijk Wim van Selling (Promes) en Aldert Dijk (CNS) 

hun plaats in het bestuur SWV PO 2203 afgestaan in verband met pensionering. Voor hen in de 

plaats zijn Niels Strolenberg (Promes) en Berien Bakker (Wolderwijs) door de afdelingscommissie 

Meppel afgevaardigd. 

Het bestuurslidmaatschap van Zweers Wijnholds (Bijeen) is beëindigd wegens vertrek naar een 

nieuwe functie. Namens Afdeling Hoogeveen is nu Gerard Janze (PricoH) afgevaardigd.  

Op de ALV van 19 mei heeft Jan Spanjer (Accrete) de functie van voorzitter op zich genomen. 

 

LEDEN EN BESTUURDERS 

In 2020 zijn Eddy Verrips (vz) en Jan Kroon (lid) aangesteld als college van bestuur van Catent. 

Per 01 augustus 2020 is Gerard Janze aangesteld als directeur-bestuurder bij PricoH. 

Per 01 augustus 2020 is Berien Bakker aangesteld als directeur-bestuurder bij Wolderwijs. 

Per 01 januari 2021 is Richard Nanninga aangesteld als directeur-bestuurder van Het Mozaïek te 

Hollandscheveld. 

Per 01 januari 2021 is Niels Strolenberg aangesteld als directeur bestuurder bij Promes. 

Per 01 maart 2021 is Dirk Dreschler aangesteld als directeur-bestuurder op CNS Staphorst. 

Per 01 april 2021 is Wim Bok aangesteld als directeur-bestuurder bij Op Kop. Hij is tevens 

medebestuurder van de Stichting Samenlevingsscholen. 

Per 01 augustus 2021 wordt Jacqueline Verheggen aangesteld als directeur-bestuurder bij Bijeen. 

 

SCHOLEN 

In afdeling Steenwijk zullen de volgende wijzigingen plaatsvinden:    

De Noorder- en Zuiderschool (Op Kop) zullen gezien de aanstaande fusie samen verder gaan onder 

het BRIN-nummer 13GN; een nieuwe naam wordt later gekozen en bekendgemaakt. 

De Emmaschool (Op Kop) en de Woldschool (Op Kop) zullen per 01-08-2021 hun deuren niet meer 

openen. De huidige leerlingen zullen worden ingeschreven op collega-scholen. 

In afdeling Meppel zal de volgende wijziging plaatsvinden: 

De Veldwikke (Talent Westerveld) zal per 01-08-2021 geen nieuw schooljaar starten. De huidige 

leerlingen zullen worden ingeschreven op collega-scholen.   
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VEREENVOUDIGING BEKOSTIGING 

De komende teldatum 01-10-2021 bepaalt de bekostiging van de vijf maanden aug-dec van 

schooljaar ’22-’23. Vanaf 2022 is 1 februari de jaarlijkse teldatum voor het kalenderjaar dat erop 

volgt. Voor de ondersteuningsbekostiging wordt het bedrag personeel/materieel samengevoegd en 

er wordt geen leeftijdsonderscheid meer gemaakt (-/+ 8 jaar).  

Tevens wordt de bekostiging voor leerlingen in het SBO in hetzelfde systeem gevoegd als voor de 

leerlingen in het SO. De bestaande ‘2 %-regeling’ zal verdwijnen, alsook het grensverkeer. 

Voor de reguliere basisscholen zijn de aanpassingen bescheiden, voor het samenwerkingsverband en 

de gespecialiseerde scholen is dit een geweldige stap vooruit voor wat betreft overzichtelijkheid. 

 

MONPAS 

Met ingang van maandag 17 mei is de Diversiteitsmeter ’21-'22 open gesteld en kunnen 

schooldirecteuren de gegevens voor het nieuwe schooljaar invullen. Op veler verzoek is de indeling 

van ondersteuningsgroepen in de reguliere basisscholen van SWV PO 2203 aangepast naar: 

1. Basiskwaliteit            deze leerlingen hebben geen basis- of extra ondersteuning nodig 

2. Basisondersteuning      deze leerlingen maken gebruik van het ondersteuningsaanbod  

      van de school zonder individuele toekenning 

3. Extra ondersteuning (licht)  deze leerlingen zouden een SBO-profiel hebben, maar worden in  

      de reguliere basisschool ondersteund door een individueel 

      arrangement (licht), 

4. Extra ondersteuning (zwaar)  deze leerlingen zouden een SO1-profiel hebben, maar worden in  

      de reguliere basisschool ondersteund door een individueel 

      arrangement (zwaar). 

Over de gewijzigde toegang hebben de scholen reeds bericht ontvangen. Net als vorig jaar hoeft de 

expertisescan alleen te worden gecontroleerd op juistheid. De gegevens blijven voortdurend 

beschikbaar en in beeld. De sluitingsdatum van invoer is uiterlijk vrijdag 17 september 2021. 

 

KWALITEITSONDERZOEK 

Het tweejaarlijks onderzoek naar basisondersteuning en tevredenheid wordt gehouden in week 38 

t/m 41. Het staat al open vanaf 23 augustus; naar keuze kunnen schooldirecteuren het vanaf die 

datum invullen. De sluitingsdatum van invoer is uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021. 

 

BEGAAFDHEID 

Het onderzoek begaafdheid is stilgelegd om het primaire proces in de scholen ruimte te geven. In 

het schooljaar ’21-’22 zal Cedin dit onderzoek weer actief oppakken (op voorwaarde dat de 

coronamaatregelen niet opnieuw voor verstoring zorgen). In de eerste weken van juni wordt daarom 

al een digitaal vooronderzoek gedaan. Direct bij de start worden rondetafelgesprekken gepland om 

de successen en verlangens voor het onderwijs aan begaafde leerlingen in kaart te brengen. 
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AGENDA ’21-’22   

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur   21 jun,01 nov, 31 jan, 11 apr, 27 jun 

coördinatoren 01 jul, 02 sep, 14 okt, 02 dec, 27 jan, 17 mrt, 19 mei, 07 jul  

OPR   15 nov, 15 feb, 13 apr    

RVT   13 sep, 18 jan, 07 apr 

ALV   20 apr  

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2022: 

SBO/SO afd Hoogeveen ma 28 feb Carrousel/vdPloeg di  01 mrt Kameleon/A 

SBO/SO afd Meppel  di  15 mrt Mackay/ROS  wo 16 mrt ROS   

SBO/SO afd Steenwijk di 29 mrt  OEC ‘t Ravelijn wo 30 mrt ’t Ravelijn 
 

*) alle onderzoeks- en adviesaanvragen voor het nieuwe schooljaar worden door de scholen uiterlijk voor 1 mei 2022 aan de 

CA 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. 32: september 2021 

Inleverdatum kopij:  27 augustus 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: 

alle onderzoeks- en adviesaanvragen voor het nieuwe schooljaar zijn door de scholen uiterlijk voor 1 mei 
2021 aan de CA verzonden, waarna advisering door de CA en toetsing en toewijzing door de CT tijdig kan 
plaatsvinden. 

 dubbel 04 jun 2021 15 jun 18 jun 

10 11 jun 2021 22 jun 25 jun 

01 10 sep 2021 21 sep 24 sep 

02 08 okt 2021 26 okt 29 okt  

03 12 nov 2021 23 nov 26 nov 

04 10 dec 2021 21 dec 24 dec 

05 14 jan 2022 25 jan 28 jan 

06 18 feb 2022 08 mrt 11 mrt 

07 25 mrt 2022 05 apr 08 apr 

08 14 apr 2022 17 mei 20 mei 

09 * 03 jun 2022 14 jun 17 jun 

dubbel 10 jun 2022 21 jun 24 jun 

10 17 jun 2022 28 jun 01 jul 

dubbel 24 jun 2022 05 jul 08 jul 
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