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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 36, 02 september 2022 

 

‘Blijf staan, 

en ga aan wat je moet aangaan’ 

Benedictus van Nursia (480-547)  

PLAN BEGAAFDHEID 

Voor de vakantie hebben wij het professionaliseringsaanbod begaafde leerlingen met jullie gedeeld. 

Veel scholen hebben zich inmiddels ingeschreven voor verschillende cursussen. De eerste cursussen 

zitten zelfs al vol!  De komende maand gaan de eerste bijeenkomsten van start. Voor de volgende 

bijeenkomsten is nog plek:   

Data: Bijeenkomst, Cursus of opleiding: Bijzonderheden:  

05 sep Opleiding specialist 

hoogbegaafdheid 

Nog 2 plaatsen beschikbaar 

12 sep Werksessie beleid directeuren en Ib’ers in Meppel 

20 sep Basistraining hoogbegaafdheid in de klas. 

20 sep Levelwerk implementatie Deze is VOL. In januari is er nog wel plek. 

22 sep Sidi PO. Deze is VOL. In januari is er nog wel plek. 

26 sep Hoogbegaafdheid in groep 3.  

04 okt Werksessie beleid directeuren en Ib’ers in Steenwijk 

05 okt Onderpresteren  

10 okt Training Slimme kleuters Deze is VOL. In februari is er nog wel plek. 

13 okt Werksessie beleid directeuren en Ib’ers in Hoogeveen. 

Mochten er vragen zijn, mail dan gerust naar Jantine Vollebregt en/of Yvonne Uiterwijk Winkel. 

Zie ook https://scholingsaanbodswv2203.nl/  

   

MONPAS  

De jaarlijkse update van gegevens beperkt zich deze zomer tot het invullen van de Diversiteitsmeter 

en het controleren van de Expertisescan. Schooldirecteuren hebben hierover bericht ontvangen met 

een einddatum van uiterlijk 23 september 2022.  

 

TELDATUM FEBRUARI 

De teldatum op 01-02-’22 is gepasseerd. De uitkomsten die DUO moet leveren zijn ernstig en lang-

durig verstoord. De telgegevens zijn niet beschikbaar. De ondersteuningsbedragen voor ’23 worden 

pas na Prinsjesdag gepubliceerd. De voorbereiding op de begroting 2023 e.v. ligt daardoor stil.  
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AGENDA ’22-’23  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur    26 sep, 28 nov, 06 feb, 22 mei, 26 jun, 

coördinatoren  08 sep, 27 okt, 01 dec, 02 feb, 23 mrt, 25 mei, 13 jul 

OPR   05 okt, 21 feb, 31 mei,       

RVT   19 sep, 16 mei, en aansluitend bij bestuur, 

ALV   26 okt, 14 jun, 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2023: 

SBO/SO afd Hoogeveen ma 20 feb Carrousel/vdPloeg di  21 feb Kameleon/A 

SBO/SO afd Meppel         ma  20 mrt Mackay/ROS  di 21 mrt ROS   

SBO/SO afd Steenwijk ma 17 apr  OEC ‘t Ravelijn di 18 apr ’t Ravelijn 
*) alle onderzoeks- en adviesaanvragen voor het nieuwe schooljaar ’23-’24 worden door de scholen uiterlijk voor 1 mei 2023 

aan de CA verzonden, waarna advisering door de CA en toetsing en toewijzing door de CT tijdig kunnen 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. 37: december 2022 

Inleverdatum kopij:  25 november 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: 

01 02 sep 2022 13 sep 16 sep 

02 30 sep 2022 11 okt 14 okt 

03 04 nov 2022 15 nov 18 nov 

04 02 dec 2022 13 dec 16 dec 

05 13 jan 2023 24 jan 27 jan 

06 17 feb 2023 07 mrt 10 mrt 

07 24 mrt 2023 04 apr 07 apr 

08 21 apr 2023 16 mei 19 mei 

09 * 02 jun 2023 13 jun 14 jul 

dubbel 16 jun 2023 27 jun 14 jul 

10 23 jun 2023 04 jul 14 jul 

dubbel 30 jun 2023 11 jul 14 jul 
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