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NIEUWSBRIEF 

Afdeling Hoogeveen 

Augustus 2021  

                         

T  0528  233 688   

      E-mail: e.konijnenburg@po2203.nl  
VAN DE REDACTIE 

De zomervakantie ligt achter ons en we zijn alweer volop bezig geweest ons voor te bereiden op het 

nieuwe schooljaar. De CA is zich er zeer van bewust van dat de coronacrisis in het afgelopen jaar heel 

veel extra’s van leerkrachten en leerlingen heeft gevraagd. We hopen dat de NPO gelden, beschikbaar 

gesteld door OC&W, zullen bijdragen om leerlingen een optimale kans te geven zich te ontwikkelen 

ondanks dat ze kostbare onderwijstijd op school hebben gemist. Ons team heeft zich voorbereid op het 

nieuwe jaar middels een themabijeenkomst over planmatig werken en eigenaarschap. Het doel voor 

ons is om de preventieve begeleiding en de expertise trajecten zoveel mogelijk op dezelfde wijze uit te 

voeren. Afgelopen jaar is het preventief werken geïmplementeerd. Dit jaar richten we ons op de 

inhoudelijke uitvoering. Deze willen we onderling beter afstemmen. Wij hopen komend jaar wederom 

op een goede samenwerking met jullie allemaal om onze leerlingen binnen de afdeling Hoogeveen zo 

goed mogelijk te ondersteunen.  

“Het werk draagt zijn voldoening in zich”.         

                                                                                                                 
PERSONELEZAKEN 

Elke van der Vinne, onze orthopedagoog, is weer terug van zwagerschapsverlof. Op 4 april is haar 

dochter Lot geboren. Ze is weer aanwezig op maandag en dinsdag. We wensen haar veel succes bij het 

hervatten van haar werkzaamheden. 

 

VACATURE 

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 2203 Hoogeveen zoekt voor het inrichten en het 

lesgeven aan een te ontwikkelen tussenvoorziening voor leerlingen met een complexe 

ondersteuningsbehoefte die kortdurend of permanent ondersteuning nodig hebben een: 

LEERKRACHT/COÖRDINATOR/ONTWIKKELAAR  WTF 0,8 - 1,0                                              

Bij voorkeur met ingang van 1 oktober 2021. 

Ben je een positieve en enthousiaste leerkracht die zoveel mogelijk uitgaat van de talenten van 

kinderen en heb je ervaring met trajecten in het onderwijs waarbij je goed kan samenwerken dan is dit 

de baan voor jou! Voor de uitgebreide profielschets/vacaturetekst zie: www.po2203.nl 

                              

UITERLIJKE INLEVERDATUM TLV’s 

Om een goede doorstroom te realiseren voor de leerlingen die na de kerst- en zomervakantie op hun 

nieuwe S(B)O- school willen beginnen is het tijdig inleveren van de dossiers noodzakelijk.  

 

Aanvragen TLV’s voor plaatsing aansluitend op de kerstvakantie: uiterlijk 1-11-2021 

 

Aanvraag TLV’s voor plaatsing aansluitend op de zomervakantie: uiterlijk 1-04-2022 
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ONTWIKKELINGEN 

De orthopedagogen vanuit de afdelingen Meppel, Hoogeveen en Steenwijk werken samen aan een 

nieuw te ontwikkelen OPP. De wens is om in alle afdelingen hetzelfde OPP te gaan gebruiken. De 

onderwijsontwikkelingen zijn zodanig dat zij hebben aangegeven dit graag te willen gaan doen vanuit 

het Landelijk doelgroepen model. Binnen het gespecialiseerd onderwijs Hoogeveen werkt men hier al 

langer mee en nu willen zij dit tevens ontwikkelen voor het regulier onderwijs binnen PO 2203. We 

zullen jullie goed op de hoogte houden van deze ontwikkeling zodat de implementatie t.z.t. goed 

voorbereid gaat worden en dat iedereen goed geïnformeerd wordt via de IB-netwerk bijeenkomsten. 

 

IB-NETWERKBIJEENKOMSTEN 

Om goed te blijven samenwerken zijn IB-netwerkbijeenkomsten van groot belang. Echter vanwege de 

coronamaatregelen durven we op dit moment nog geen fysieke bijeenkomsten te organiseren met alle 

Ib-ers. Wel blijft het mogelijk om met je eigen IB-cluster digitaal of fysiek (max 15 pers) een afspraak 

te maken met de Frederiek Hoogeveen of Erica Konijnenburg.      

 

Tot slot 

Mochten zich n.a.v. deze nieuwsbrief of het gewijzigde beleid van het preventief werken of over 

aanvragen van TLV’s nog vragen zijn, dan zijn we via de e-mail het best bereikbaar. Bellen mag natuurlijk 

ook. Alleen op dinsdagmorgen zijn we tussen 8.45 uur – 12.00 uur telefonisch minder goed bereikbaar 

omdat er dan wordt vergaderd. Op deze dag is het beter om ons na 12.30 uur te bellen.   

Wij wensen jullie komend jaar heel veel succes en werkplezier! Mede namens de CA, Erica Konijnenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Agenda: 

21 september vergadering CT  

26 oktober vergadering CT 

1 november uiterste inleverdatum aanvragen 

TLV voor plaatsing na Kerstvakantie 

 

  

 

 

23 november vergadering CT 

21 december vergadering CT 

 

 

 


