
 

pag 1 van 2 
 

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 32, 03 september 2021 

 

‘One size doesn’t fit all’ 

Sir Ken Robinson 

 

SCHOLEN en rectificatie 

De nieuwe naam van de fusieschool Giethoorn per 01-08-2021 is: 

OBS De Punter (BRIN 13LO). Behouden vaart gewenst!  

Het Blokland (Noordscheschut) is 01-08-2021 gefuseerd met de collega-

school De Diedeldoorn in Emmen. Hoewel de vestiging in stand blijft, 

zijn school en bestuur Primenius geen partner meer in SWV PO 2203.   

 

BEGAAFDHEID 

Het onderzoek begaafdheid heeft wegens COVID-19 een jaar stilgelegen om het primaire proces in 

de scholen ruimte te geven. Voor het schooljaar ’21-’22 heeft het bestuur aan Cedin opdracht 

gegeven dit onderzoek weer actief oppakken. In de eerste weken van juni ’21 is daartoe een digitaal 

vooronderzoek gedaan. De uitkomsten worden deze maand september door rondetafelgesprekken in 

de afdelingen uitgewerkt om daarmee een passend actieplan te kunnen ontwerpen voor de komende 

jaren. Deelname op dit moment verhoogt de kwaliteit van het plan. De ontvangen subsidie komt in 

de uitvoering ten goede aan alle scholen. Maatwerk is vereist, net als bij de leerlingen.  

 

MONPAS 

In de periode 23-08 t/m 17-09 wordt van de deelnemende scholen jaarlijkse opgave gevraagd: 

     Diversiteitsmeter SWV PO 2203, inclusief ondersteuningsuren – nieuwe opgave, 

Expertisescan - check van de bestaande opgave. 

In de periode 20-09 t/m 15-10 wordt van de deelnemende scholen tweejaarlijkse opgave gevraagd: 

    Basisondersteuning 

    Tevredenheidsmeter 

Beide pakketten staan open. U kunt desgewenst het hele pakket nu al invullen. Het volledige bericht 

in nieuwsbrief 31 is te vinden op:  www.po2203.nl/website/bestuurskantoor/nieuwsbrieven-actueel.  

 

TELDATUM FEBRUARI 

Na de gebruikelijke teldatum op 01-10-’21 volgt dit schooljaar de nieuwe teldatum op 01-02-’22. 

Vooral de SBO-scholen hebben in de voorbereiding hiermee te maken, omdat voor alle leerlingen de 

TLV’s voor die teldatum moeten worden vervangen en aangepast aan het format van het SO. De 

nieuwe teldatum in februari ’22 vormt de basis van de bekostiging voor kalenderjaar 2023.   

http://www.po2203.nl/website/bestuurskantoor/nieuwsbrieven-actueel
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AGENDA ’21-’22   

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

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

coördinatoren  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        !! ma  14 mrt Mackay/ROS  di 15 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 ’22-’23 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. 33: december 2021 

Inleverdatum kopij:  26 november 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: 

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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