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VAN DE REDACTIE
In de media komt het nogal eens voor dat de wet op passendonderwijs negatief wordt beoordeeld op
grond van bijvoorbeeld kengetallen, thuiszitters of over het omgaan met de passendonderwijs gelden.
Daar tegenover staat dat de CA in de scholen hele mooie trajecten passendonderwijs ziet met
terugplaatsingen van SBO naar BAO of dat leerlingen die vastlopen op de eigen basisschool ‘warm’
worden overgedragen naar een andere basisschool. Ook zien we prachtig maatwerk voor leerlingen die
wat extra’s nodig hebben. Die gerichte aandacht kan net het verschil maken hoe het kind zich gaat
ontwikkelen. In het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 is één van de werkdoelen; “van curatief
naar preventief” . Dit kan de Commissie Arrangeren alleen maar omarmen. Immers met extra
preventieve aandacht, vóór de aanvraag van een arrangement, zit de “zorg” nog in de
basisondersteuning en dan is bijvoorbeeld een OPP schrijven (nog) niet nodig. Dit scheelt tijd en
inspanning. Laten we blijven proberen om samen zoveel mogelijk aan de “voorkant” te verhelpen om
erger te voorkomen. Zeer recent is er in de lokale nieuwsbladen een positief bericht m.b.t. passend
onderwijs opgenomen. Laat dat nou net gaan over PO 2203 …..…interessant om te lezen! Ik voeg het
artikel toe in de bijlage van deze Nieuwsbrief.
TLV’s en aanvraag arrangementen
Het zijn drukke tijden voor de CA. Vorig schooljaar zijn er in totaal 41 TLV’s afgegeven. Dit schooljaar
zullen we uitkomen op ongeveer 60 TLV-toekenningen. Dat is een opvallende toename maar het blijkt
een landelijke tendens te zijn die meerdere oorzaken kent. De periode voor de zomervakantie is voor
de CA de drukste periode van het jaar omdat dan de meeste aanvragen voor een TLV binnen komen.
Dat is ook de reden dat er ieder jaar voor de meivakantie een sluitingstermijn is. We hebben tot de
zomervakantie nodig om de laatste 25 aanvragen te verwerken, de verlengingen die aflopen dit
schooljaar, de omzettingen van TLV’s van SO naar SBO of andersom en de arrangementsaanvragen die
nog binnen zijn gekomen. De TLV aanvragen die op tijd zijn ingediend kunnen in ieder geval besproken
worden zodat de leerlingen na de zomervakantie op hun nieuwe school kunnen starten. Dat gaat mede
lukken dankzij jullie medewerking en inspanningen om de leerlingen tijdig aan te melden. Dank
hiervoor!
Nieuwe aanvragen voor TLV- en arrangementen nemen we na de zomervakantie weer in behandeling.

GRIPPA
Dit schooljaar werken alle scholen van het SWV met GRIPPA. Het gebruik van Grippa wordt beter en
het systeem is naar aanleiding van op- en aanmerkingen door de gebruikers steeds toegankelijker
geworden. Mochten er suggesties zijn ter verbetering dan staat het team van GRIPPA klaar om te

horen wat anders of beter kan. Helaas komt het nog wel voor dat de mail van GRIPPA in de SPAM
(ongewenste mail) terecht komt. Mocht dat gebeuren dan kan er ook contact worden opgenomen met
de helpdesk van GRIPPA.
Wanneer er een leerling door de CA wordt besproken volgt er altijd een terugkoppelingsbrief (TKB).
De TKB wordt standaard in GRIPPA gezet (zie dossier leerling). We denken dat het goed is, dat ook
leerkrachten de TKB te zien krijgen i.v.m. gerichte handelingsadviezen die daarin worden genoemd.
Tevens worden de brieven naar de ouder(s)/verzorger(s) gestuurd. Het is aan de school om de
einddatum van het arrangement en de inleverdatum voor een eventuele verlenging in de gaten te
houden. Het is jammer wanneer een arrangement niet doorlopend kan worden afgegeven.
LET OP! GRIPPA vraagt altijd om een School- en Ouderformulier. Bij de aanvraag voor een verlenging
of wijziging van een arrangement dient het verlengings-/wijzigingsformulier daarom 2x te worden
geüpload.
1 x bij het Ouderformulier en 1 x bij het Schoolformulier. Helaas is dit niet gebruiksvriendelijk maar
het kan momenteel nog niet worden aangepast. Door bovenstaande oplossing kan de aanvraag toch
ingediend worden.
We hebben gemerkt dat het soms voor nieuwe IB-ers lastig is om te werken met GRIPPA omdat het
onbekend is. Het SWV wil daarom een informatiemiddag houden voor nieuwe gebruikers maar ook
voor IB-ers die het graag nog een keer uitgelegd willen hebben zijn welkom.
Dit kan op maandagmiddag 30 september van 13.00 -14.00 bij het SWV aan de Crerarstraat 6b.
We horen graag of daar behoefte aan is. Dit kan kenbaar gemaakt worden door een mailtje te sturen
naar Jeanet Wittink: j.wittink.hgv@po2203.nl Zij zal die middag aanwezig zijn voor uitleg en om
vragen te beantwoorden.
SUBSIDIE REGELING HOOGBEGAAFDEN
Er is namens het Samenwerkingsverband een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling voor het
ondersteunings- en onderwijsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Dit is
gezamenlijk (Hoogeveen, Meppel, Steenwijk) aangevraagd omdat de besteding van deze gelden niet
separaat aan schoolbesturen kunnen worden uitgegeven. Voor de afdeling Hoogeveen gaat het om ca
€30.000,- waarbij hetzelfde bedrag nog eens wordt aangevuld uit de ondersteuningsmiddelen van het
samenwerkingsverband voor de duur van 4 jaar. (= in totaal 4 x 60.000). De aanvraag moet echter
aan nogal wat criteria voldoen. Hoewel er veel aangedaan is om een zo goed mogelijke aanvraag te
doen, wordt er rekening mee gehouden dat er wellicht nog aanpassingen gedaan moeten worden.
Uiterlijk 24 juni ontvangen we uitsluitsel van de beoordelingscommissie of de aanvraag wordt
gehonoreerd of dat deze bijgesteld moet worden. Wanneer de aanvraag als voldoende beoordeeld is,
zal ik in de laatste Nieuwsbrief van dit jaar aangeven aan welke extra ondersteuning deze subsidie zal
worden besteed.
OUDERS/VERZORGERS EN IB-ers WORDEN BETROKKEN BIJ AANVRAAG
N.a.v. een pilot om ouders te betrekken bij de bespreking van hun kinderen in de Commissie
Arrangeren bij de aanvraag van een TLV of plaatsing op de Kwadraatafdeling is, na een evaluatie
moment, besloten om dit blijvend te doen. Zowel ouders als de leden van de CA ervaren het als zeer
zinvol. Ouders kunnen op het ouderformulier aangeven dat ze bij de bespreking aanwezig willen zijn.
Ook komt het voor dat IB-ers bij de bespreking van een leerling worden uitgenodigd. Dat kan bij alle
aanvragen het geval zijn. Dit om de aanvraag verder toe te lichten wanneer er nog vragen zijn van de
CA. Ook dit is als waardevol ervaren door beide partijen en de CA zal wanneer blijkt dat er nog meer
toelichting nodig is dat ook blijven doen. Ib-ers kunnen het desgewenst ook zelf aangeven. Op het
schoolformulier is daar niet in voorzien maar dat kan wellicht even apart worden vermeld of
aangegeven worden in een bericht.
HOOGEVEENS AFDELINGS PLAN
In de vergadering van de afdelingscommissie van 14-05-‘19 is het Hoogeveens Afdelingsplan (HAP)
vastgesteld. In dit plan staan alle processen en procedures beschreven die op afdelingsniveau zijn
afgesproken. Soms worden procedures gewijzigd of bijgesteld. Iedereen die interesse heeft om dit te
lezen of om iets op te zoeken kan dit plan inzien via de website van PO 2203 afdeling Hoogeveen.

MUTATIES
Wij ontvangen heel graag mutaties van directeuren en intern begeleiders. Zeker wanneer de email
adressen veranderen. Dan weten we zeker dat informatie van ons bij de juiste adressen terecht
komen. Graag doorgeven aan j.wittink.hgv@po2203.nl

Agenda
Elke dinsdagmorgen CA vergadering.
Dinsdag 11 juni: CT vergadering
Dinsdag 18 juni: CT vergadering

-

Dinsdag 2 juli: laatste CA vergadering dit
schooljaar
Dinsdag 9 juli: laatste CT vergadering

Schooljaar: 19/20
Dinsdag 3 september: eerste CA vergadering
Maandag 30 september: van 13.00- 14.00
GRIPPA uitleg

