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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 34, 01 maart 2022 

 

‘Voorbeeldgedrag  

is de enige top-down-veranderstrategie 

die werkt.’ 

Andre Wierdsma  

 

BESTUUR  

Door langdurige afwezigheid van penningmeester Berien Bakker wordt zij als bestuurslid SWV PO 

2203 tijdelijk vervangen. Bestuurslid Niels Strolenberg neemt haar taak als penningmeester tijdelijk 

waar. 

 

PLAN BEGAAFDHEID 

Na het delen van de uitkomsten van het onderzoek 

en de wensen vanuit SWV PO 2203 hebben we con-

tact gezocht met verschillende aanbieders van cur-

sussen op het gebied van onderwijs aan begaafde 

leerlingen. Het bestuur SWV PO 2203 heeft beslo-

ten dat er met ingang van volgend schooljaar ’22-

’23 een cursusaanbod komt voor alle scholen bin-

nen ons SWV. Dit aanbod zal een soort menukaart 

worden waarbij zowel teamscholingen worden aan-

geboden als individuele cursussen. Ook zal er een 

aanbod komen voor beginners/gevorderden/experts. Medio mei zal deze menukaart worden gedeeld 

met de directeuren zodat zij hier rekening mee kunnen houden in de jaarplanning van volgend 

schooljaar.  

Op maandag 7 februari is er een bijeenkomst geweest voor intern begeleiders en hoogbegaafdheid-

specialisten vanuit SWV PO 2203. De reden van deze bijeenkomst was kennisdelen. Dit is zeker 

gebeurd. Ruim 40 geïnteresseerden waren aanwezig en we hebben samen gemerkt dat er al veel 

kennis in huis is. We hebben gesproken over het uitdagen van kinderen in groep 3, verrijking bieden 

in groep 8 zonder het VO volgend jaar in de weg te zitten, maar ook over een specifieke leerlingen 

met een ruimere ondersteuningsvraag. Fijn om te zien dat iedereen open staat om elkaar te helpen.  

Op maandag 16 mei is er weer een bijeenkomst. Mocht je de vorige uitnodiging hebben gemist, 

maar wil je graag op de hoogte blijven? Laat ons dit weten via: y.uiterwijkwinkel@po2203.nl. 

 

mailto:y.uiterwijkwinkel@po2203.nl.
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ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP)  

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een noodzakelijk document bij de aanvraag voor extra 

ondersteuning in het SBO of SO. Daarom verplichten de besturen aan hun scholen dit document in 

de reguliere basisschool te hanteren bij aanvang van de route tot extra ondersteuning. Mocht het in 

een latere fase tot aanvraag komen, dan is er een gedegen documentatie aanwezig van de meer of 

minder succesvolle interventies. Het voordeel van deze handelwijze is: 

a. dat de noodzakelijke items overzichtelijk in één document staan, 

b. dat het ‘groei’-document al vrijwel klaar is bij het indienen van een aanvraag, 

c. dat alle andere documentatie bij een aanvraag achterwege kan blijven (tenzij het een extern 

verslag of advies betreft). 

Het betekent ook dat het OPP niet verplicht is voor de leerlingen die ondersteund worden met 

basisondersteuning. Voor deze leerlingen volstaat een schooleigen leerlingvolgsysteem. 

 

RUIMTE VOOR REGELS 

Bovengenoemd OPP is door het bestuur SWV 

PO 2203 met een update vastgesteld, zodat 

nu ook het doelgroepenmodel daarin is opge-

nomen. Tegelijkertijd is dit document niet 

verplicht voor eigen gebruik binnen de school 

of binnen een vereniging/stichting. De huidi-

ge inzichten en afspraken omtrent ondersteu-

ning in SWV PO 2203 zijn samengebracht in een kleine uitgave ‘Ruimte voor Regels’. Het geeft aan 

wat de gezamenlijke besturen hebben afgesproken en wat niet. Het is als bijlage toegevoegd aan 

deze nieuwsbrief en wordt binnenkort ook in papieren versie op de scholen bezorgd. Voor de 

gebruikers (bestuurders, directeuren en IB’ers) hopelijk een handzaam overzicht.  

 

TELDATUM FEBRUARI 

De nieuwe teldatum op 01-02-’22 is gepasseerd. De leerlingentelling van deze datum is de basis 

voor de bekostiging van kalenderjaar 2023. Het is even wennen. De begroting wordt in het voorjaar 

voorbereid en in het najaar voorgelegd en vastgesteld. In verband met deze wijziging heeft het 

bestuur van SWV PO 2203 besloten om het nieuwe Ondersteuningsplan ’23 e.v. in te laten gaan op 

1 januari 2023. Dat is een half jaar eerder dan gepland. De nieuwe kalenderjaarcyclus is blijvend.   

 

EVALUATIEGESPREKKEN TLV 

In de maand maart vinden de evaluatiegesprekken plaats voor de leerlingen SBO/SO van wie de TLV 

afloopt op 31-07-2022 en die nog minstens twee in het primair onderwijs zijn blijven. Voor de 

Afdeling Hoogeveen is de voorbereiding verstoord door corona (bij leerlingen, leerkrachten en 

administratie). Deze gesprekken zijn verplaatst naar eind mei.  
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AGENDA ’21-’22   

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur    11 apr, 27 jun 

coördinatoren  17 mrt, 19 mei, 07 jul  

OPR   13 apr    

RVT   07 apr 

ALV   20 apr  

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 

SBO/SO afd Hoogeveen ma xx mei Carrousel/vdPloeg di  xx mei Kameleon/A 

*) 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. 35: juni 2022 

Inleverdatum kopij:  25 mei 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: 

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

