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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 33, 01 december 2021 

 

‘Wees de verandering 

die je in anderen wil zien.’ 

Gandhi (1869-1948) 

BESTUUR  

Door het vertrek van Ingrid Cornelissen (RENN4) heeft de Afdelingscommissie Hoogeveen een 

nieuwe voorzitter gekozen: Gaby Boonstra (VPCBO Alteveer/Kerkenveld). Zij heeft daarmee per 

1 november jl. ook zitting gekregen in het bestuur van SWV PO 2203. 

 

BEGAAFDHEID 

Wat werd er veel gedeeld tijdens de rondetafelgesprekken in september. Van al onze scholen waren 

er 70 scholen vertegenwoordigd met minimaal 1 deelnemer. Een prachtige opkomst en daarom ook 

een goede representatieve weergave van wat er op de werkvloer speelt. Fijn dat er zoveel mensen 

wilden en konden meedenken. Cedin heeft alle input verwerkt tot een mooie eindrapportage die aan 

het bestuur is gepresenteerd. De deelnemers die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven 

van het onderzoek, hebben intussen het rapport per mail ontvangen (zie ook www.po2203.nl). Uit 

het eindrapport kunnen we concluderen dat er mooie dingen gebeuren op het gebied van begaafd-

heidsonderwijs, maar dat op borgen, beleid en kennis van zaken ook nog veel te halen valt. Aan ons 

de taak om de komende tijd een passend aanbod te gaan doen aan de scholen. Wij zijn druk bezig 

met maken van een menukaart met een passend cursusaanbod. Tevens hebben we de eerste uitno-

digingen verzonden voor een kenniskring. Wil je op de hoogte blijven van dit proces of heb je 

vragen? Stuur dan een mail naar:  Jantiene Vollebregt,  j.vollebregt@po2203.nl  of  

        Yvonne Uiterwijk Winkel, y.uiterwijkwinkel@po2203.nl.   

 

MONPAS 

In de periode september-oktober is het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Met een 

deelnamescore van 100% wordt de publieksversie bij deze nieuwsbrief als bijlage meegezonden. 

 

TELDATUM FEBRUARI 

De gebruikelijke teldatum op 01-10-’21 is gepasseerd. De leerlingentelling van deze datum is de 

basis voor de bekostiging van de periode augustus tot en met december 2022. Dit schooljaar volgt 

tevens de nieuwe teldatum op 01-02-’22. De leerlingentelling van die datum is de basis voor de 

bekostiging van kalenderjaar 2023. Vanaf dat jaar worden scholen in het primair onderwijs 

bekostigd per kalenderjaar in plaats van per schooljaar. Vooral de SBO-scholen hebben in de 

voorbereiding hiermee te maken, omdat voor alle leerlingen de TLV’s moeten worden aangepast. 

http://www.po2203.nl/
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JAARPLAN EN ONDERSTEUNINGSPLAN 

In verband met de wijziging van financiering (zie ‘teldatum februari’) heeft het bestuur van SWV PO 

2203 besloten om het beoogde Ondersteuningsplan ’23-’27 – bedoeld voor vier schooljaren – een 

half jaar eerder voor te bereiden. Het zal dan ingaan op 1 januari 2023 en geldt voor de kalender-

jaren 2023 tot en met 2026. Daarmee zijn begroting en beleid vanaf dat moment integraal verbon-

den. Het beoogde Jaarplan ’22-’23 krijgt daardoor een aangepaste, verkorte periode. Het wijzigt in 

Jaarplan 2022 en geldt uitsluitend voor de maanden augustus tot en met december 2022.   

 

AGENDA ’21-’22   

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur    31 jan, 11 apr, 27 jun 

coördinatoren  09 dec, 27 jan, 17 mrt, 19 mei, 07 jul  

OPR   15 feb, 13 apr    

RVT   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: maart 2022 

Inleverdatum kopij:  25 februari 2022 

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 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 

mailto:info@po2203.nl

