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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 38, 10 maart 2023 

 

‘Wanneer je luistert, 

word je gehoord!!’  

“Het overkomt ons docenten allemaal dat we bij tijd en wijle stomverbaasd zijn over de rake en wij-

ze opmerkingen die soms heel jonge kinderen schijnbaar achteloos maken, alsof het de gewoonste 

zaak van de wereld is. Het verbaast mij vervolgens dat we, hoewel we 

reacties geven als ‘hoe kan zo’n kind dat nou weten?’ en ‘van zo’n kind kun 

je nog wat leren’ nog zo weinig tijd en vooral werkelijke aandacht 

investeren in het luisteren naar het kind. In tegenstelling tot onszelf, bij 

wie veelal de aangeleerde kennis en opgedane ervaringen tot een beeld 

van onszelf en de maatschappij hebben geleid, reageren de kinderen nog vanuit een onbevangen 

onderbewustzijn. Het onderbewuste is een onuitputtelijke bron van inspiratie en informatie in dit 

leven en ook uit vorige bestaansvormen en is niet opgebouwd uit beperkende overtuigingen, dog-

ma’s, regels en afspraken. Kinderen maken nog gemakkelijk contact met dit innerlijk weten. 

Laten we er zonder oordeel nieuwsgierig naar zijn. Laat hun essentie binnen in ons leven met empa-

thie en met open hart. Laten we niet ons best doen om kinderen nieuwsgierig naar ons te maken, 

maar juist belangstellend zijn naar hen. Laten we naar ze luisteren, ze vertrouwen en bewonderen. 

Dan creëren we de bereidheid en hun vertrouwen dat ze ook ons willen horen en onze kennis, erva-

ring en autoriteit, die ook zeker hun waarde hebben, in veiligheid kunnen toelaten in hun ontwikke-

ling. Dan ook worden wij gehoord!’       citaat - Wilt Dijkstra (1940-2015) 

 

EVALUATIE EN PLAN BEGAAFDHEID ’23-’24  

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die de evaluatie heeft ingevuld over het aanbod vanuit 

de subsidie voor de begaafde leerlingen. Goed om te lezen dat zoveel collega's positief zijn over wat 

ze hebben geleerd; ook de kritische feedback is zeer waardevol voor het vervolg van het traject. 

Voor ons is het duidelijk dat de wensen voor het volgende schooljaar ’23-’24 weer liggen op verbre-

den van kennis. Duidelijke wensen zijn uitgesproken en we hopen dan ook voor de meivakantie ’23  

weer met een deskundigheidsplan te kunnen komen waar iedereen zijn scholing uit kan kiezen. Zijn 

er scholen/besturen met specifieke wensen? Laat het weten, dan houden we hiermee rekening!  

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

 

PERSOONLIJK 

  Op 16 januari 2023 is Jantiene bevallen van zoon Max.     

  Vader Wouter en moeder Jantiene, van harte gefeliciteerd!  

mailto:j.vollebregt@po2203.nl
mailto:y.uiterwijkwinkel@po2203.nl
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MONFIN 2022  

De jaarlijkse opgave van bestuurders betreffend de bestedingen van basis- en extra ondersteuning 

in 2022 is samengevat in de rapportage Monitor Financiën 2022. Deze rapportage is te vinden op 

www.po2203.nl /bestuurskantoor /documenten en vormt een onderdeel van het Jaarverslag 2022. 

 

TELDATUM FEBRUARI / BEGROTING 

De teldatum 01-02-2022 heeft met veel vertraging en technische fouten geleid tot 

een opgave per december 2022. Het bestuur SWV PO 2203 kon niet anders dan de 

begroting voor het reeds begonnen nieuwe jaar pas vaststellen per januari 2023.  

Voor het gespecialiseerd onderwijs is voor de teldatum 01-02-2023 opnieuw uitstel aangevraagd en 

door de minister toegekend. De verwerking en registratie van TLV’s vraagt van DUO nog steeds een 

niet te plannen inspanning. Het resultaat van de landelijke registratie wordt nu half april verwacht.   

 

AGENDA ’22-’23  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur    22 mei, 26 jun, 

coördinatoren  16 mrt, 25 mei, 13 jul 

OPR   31 mei,       

RVT   16 mei, en aansluitend bij bestuur, 

ALV   20 apr, 14 jun, 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

SWV PO 2203- alle afdelingen     di-mi  28 mrt De Twijn   

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. 39: juni 2023 

Inleverdatum kopij:  26 mei 2023 

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: 

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 

http://www.po2203.nl/
mailto:info@po2203.nl

