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VAN DE REDACTIE
Niet eerder heb ik in het onderwijs zulke onvoorspelbare ontwikkelingen meegemaakt als in de
afgelopen tijd waarop snel geacteerd moest worden. Eerst was dat de coronacrisis met gesloten
scholen, online lesgeven en speciale opvang voor kwetsbare kinderen. En nu de oorlog in Oekraïne
waardoor het onderwijs en de gemeenten moeten pionieren om voor de Oekraïense kinderen vlot
onderwijs en kinderopvang te initiëren. Het is een hele uitdaging om huisvesting, leermiddelen en
vooral personeel te vinden. Wij wensen iedereen vanuit zijn of haar rol hierbij heel veel succes en
vooral de verbinding om deze zware klus te klaren naast alle gewone werkzaamheden die ook
doorgaan.
Erica Konijnenburg, coördinator SWV PO 2203 afdeling Hoogeveen
ONTWIKKELINGEN
Al eerder is in de Nieuwsbrief gemeld dat de klas voor hoogbegaafde leerlingen met bijkomende
problematiek per 1 augustus organisatorisch een symbiose zal worden tussen RENN4 en het
samenwerkingsverband. De naam Kwadraat-onderwijs zal komen te vervallen. Nadat er dit schooljaar
een leerlingenstop is geweest vanwege deze organisatorische wijzigingen is het vanaf heden weer
mogelijk, om leerlingen die vallen onder deze doelgroep, aan te melden via de CA. Dit kan op de
gebruikelijke manier via GRIPPA. De CA beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor deze klas.
Om deze vorm van onderwijs te kunnen organiseren en te bekostigen krijgen deze leerlingen een TLV
SO toegewezen. Daarmee worden ze ingeschreven bij RENN4. Per 1 januari van dit jaar is er een
projectleider aangesteld om deze voorziening verder vorm en inhoud te geven. Daarnaast gaat zij de
tijdelijke voorziening naar het voorbeeld van WijsZo uit Meppel ook ontwikkelen. Hierbij krijgt Jannet
de gelegenheid om zich zelf voor te stellen.
EVEN VOORSTELLEN…….
Ik ben Jannet Knol en per 1 januari 2022 ben ik begonnen als projectleider bij het
samenwerkingsverband in Hoogeveen. In 1995 ben ik als groepsleerkracht gestart in het regulier
onderwijs in o.a. Drijber en Steenwijk waar ik 5 jaar werkzaam ben geweest. Vervolgens heb ik 21 jaar
gewerkt als groepsleerkracht in het speciaal basisonderwijs (de Carrousel) wat is overgegaan in het
Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen. In 2017 heb ik de masteropleiding gedragsspecialist afgerond.
Ik werk met veel plezier in het onderwijs, vooral de leerlingen die iets meer nodig hebben dan het
reguliere aanbod hebben mijn aandacht. Het Kwadraat zal 1 augustus 2022 een permanente
voorziening worden in de vorm van een symbiose van het
samenwerkingsverband met RENN4. Later zal er ook een tussenvoorziening
komen voor leerlingen die tijdelijk geplaatst worden met als doel terugkeer
naar het regulier onderwijs. Ik houd mij bezig met het inrichten en
verzorgen van beide voorzieningen.
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IB-NETWERKBIJEENKOMSTEN→ SAVE THE DATE→ SAVE THE DATE→ SAVE THE DATE
Om onze kennis met elkaar te blijven delen zijn de IB-netwerkbijeenkomsten van belang. Vanwege de
coronamaatregelen waren deze in het afgelopen jaar niet fysiek. We durven het weer aan om na de
zomervakantie bij elkaar te komen. In een eerste bijeenkomst op 4 oktober kunnen de IB-ers
voorlichting krijgen over het nieuwe OPP. Meer hierover lees je ook verderop in deze nieuwsbrief.
Daarnaast zullen er deze middag medewerkers van Accare zijn, die iets vertellen over preventieve
interventies die zij kosteloos kunnen inzetten op de scholen binnen de gemeente Hoogeveen en De
Wolden. IB-ers krijgen na de zomervakantie een uitnodiging voor 4 oktober met specifieke informatie
en aanvangstijden.
SCHOOLMAATSCHAPPELIJKWERK EN IB-NETWERKEN
Voor de scholen in De Wolden en Hoogeveen is het mogelijk om eens een schoolmaatschappelijk
werker uit te nodigen in het IB-cluster. De werkwijze vanuit SMW maar ook de wederzijdse
verwachtingen tussen school en schoolmaatschappelijk werk kunnen met elkaar besproken worden. De
schoolmaatschappelijk werkers geven graag informatie om de onderlinge samenwerking zo goed en
duidelijk mogelijk te laten verlopen. Hiertoe kunnen de IB-voorzitters zelf contact opnemen met één
van de schoolmaatschappelijk werkers.
HET OPP EN RUIMTE VOOR REGELS
Het bestuur van het PO 2203 is akkoord gegaan om binnen ons samenwerkingsverband te gaan
werken met een nieuw OPP wat is gebaseerd op het landelijke doelgroepen
model. Dit OPP is niet verplicht voor de leerlingen die worden ondersteund
binnen de basisondersteuning met licht curatieve interventies. Alleen in
geval van extra ondersteuning en voor de aanvraag van een TLV wordt het
nieuwe OPP gehanteerd. De huidige inzichten en afspraken omtrent
ondersteuning in SWV PO 2203 zijn samengebracht in een kleine uitgave
‘Ruimte voor Regels’. Hierin staat beknopt beschreven wat de gezamenlijke besturen hebben
afgesproken. Dit schrijven was al toegevoegd in de bijlage van de Regio Nieuwsbrief van 1 maart j.l.
Een papieren versie voor de scholen is afgegeven aan de leden van de Afdelingscommissie afgelopen
vergadering 22 maart. Voor elke school is er een exemplaar. Mocht iemand deze niet gekregen hebben
dan is een mailtje naar de CA voldoende om deze alsnog digitaal te ontvangen. j.wiebing@po2203.nl
TOT SLOT
Als bijlage bij deze nieuwsbrief tref je het verslag activiteiten Passend Onderwijs Hoogeveen ’20-’21
waarin is terug te lezen welke beleidsmatige onderwerpen er in het afgelopen jaar in de afdeling
Hoogeveen aan de orde zijn geweest. Naast deze activiteiten tref je ook informatie omtrent de TLV
verwijzingen en het preventief werken. Zo blijven jullie, weliswaar op afstand, op de hoogte van de
ontwikkelingen in onze afdeling.
Agenda:
Dinsdag 5 april: CT
Dinsdag 17 mei: CT
Dinsdag 14 juni: CT
Dinsdag 21 juni: CT
Dinsdag 26 juni: CT
Dinsdag 5 juli: CT
De CA vergadert iedere dinsdagmorgen.
(telefonisch dan minder bereikbaar).
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