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NIEUWSBRIEF 

Afdeling Hoogeveen 

November 2021  

                         

T  0528  233 688   

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

In deze nieuwsbrief is er aandacht voor de onderwijs-jeugdhulpprocedure, wijzigingen t.a.v. de 

aanmeldformulieren en mogelijkheden van instroommomenten op het SO en SBO. In het Hoogeveens 

Afdelingsplan 2021-2022 zijn de nieuwe procedures van het preventief werken uitgeschreven alsmede 

de nieuw te ontwikkelen speciale voorzieningen voor korte reguliere 

opvang en de langdurige opvang voor de complex begaafde leerlingen. 

Kortom, er zijn vele nieuwe ontwikkelingen in onze afdeling waar we jullie 

het afgelopen jaar al van op de hoogte hebben gebracht, maar deze zijn 

nu ook vastgelegd in het afdelingsplan. Het Hoogeveens Afdelingsplan 

(HAP) ’21-’22 is als bijlage meegestuurd met deze nieuwsbrief en is ook te 

downloaden via de website van het samenwerkingsverband: handig als 

naslagwerk om zaken nog eens rustig door te lezen.                               

                                                                                         

HOOGEVEENS AFDELINGSPLAN (HAP) 

Het Hoogeveens afdelingsplan 2021-2022 is herschreven vanwege het stopzetten van de 

arrangementen. Tevens zijn de procedures uitgeschreven voor het aanvragen van een preventief 

traject, het expertisetraject en de éénmalige consultatie. Deze informatie is vorig jaar besproken in de 

IB-netwerken, maar nu nog eens beschreven in het HAP op blz. 9 en 10.   

 

NIEUWE ONDERWIJSVOORZIENINGEN IN DE AFDELING HOOGEVEEN 

Afgelopen schooljaar ‘20–21 is in de Afdelingscommissie samengewerkt om een nieuw dekkend 

onderwijsaanbod te organiseren voor leerlingen met kort- of langdurige complexe problematiek t.a.v. 

het leren en gedrag. Het gaat hierbij om de doelgroep (potentiële) thuiszitters met multiproblematiek 

en leerlingen met complexe begaafdheid. Omdat de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen 

onderling verschillen, is er onderscheid gemaakt in een aanbod voor ‘tijdelijk-regulier’ en een aanbod 

voor ‘permanent complex begaafd’. Beide nieuwe voorzieningen gaan vallen onder de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de Afdelingscommissie.  

Daarnaast is er de bestaande voorziening ‘Gespecialiseerd Onderwijs en Zorg (GOZ)’, welke valt onder 

de gedeelde verantwoordelijkheid van RENN4 en de Afdelingscommissie. Deze voorziening wordt in de 

huidige vorm gewoon voortgezet.  

De twee nieuwe doelgroepen worden als volgt onderscheiden: 

 

Een groep voor tijdelijk–regulier 

Er wordt een nieuwe voorziening ingericht voor (max. 12) leerlingen in het regulier basisonderwijs die 

kortdurend (max 3-6. mnd) buiten de eigen school worden geobserveerd en ondersteund. Dit betreft 

leerlingen met een ernstige ondersteuningsbehoefte betreffend hun leerproces, sociaal-emotionele 

disbalans, gedrag of gecompliceerde begaafdheid.           

Het doel voor deze groep is hun ondersteuningsbehoefte te duiden en om te buigen tot een 

ondersteuningsplan en -traject, zodat zij weer kunnen instromen in hun eigen school of in een andere 

reguliere basisschool. 
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Een groep voor permanent-complex begaafd 

Tevens wordt er een voorziening ingericht voor (max. 12) leerlingen met een complexe begaafdheid, 

die niet op een reguliere basisschool kunnen functioneren en voor wie na een observatieperiode in 

tijdelijk-regulier onderwijs van maximaal zes maanden geen perspectief is op terugkeer in de reguliere 

basisschool. Het doel voor deze groep leerlingen is passend onderwijs in te richten, rekening houdend 

met hun ondersteuningsbehoeften. 

 

VACATURE 

De afdeling Hoogeveen heeft een vacature voor onderwijsassistent C complex begaafde leerlingen in 

het primair onderwijs. De volledige vacaturetekst is op onze website te vinden en via de volgende link: 

https://www.po2203.nl/files/website/File/vacature%20onderwijsassistent%20oktober%202021.pdf 

                                                                                             

UITERLIJKE INLEVERDATUM TLV’s EN INSTROOM MOMENTEN OP HET SO EN SBO 

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

nieuwe S(B)O- school gaan starten, is het tijdig aanleveren van de dossiers voor de CA noodzakelijk. 

Daarnaast zijn er tussentijdse aanmeldingen van leerlingen, die na het 

toekennen van een TLV, liefst zo snel mogelijk geplaatst moeten worden binnen 

RENN4. Echter, het blijkt dat deze tussentijdse plaatsingen voor onrust zorgen 

in de klassen van het SO en SBO. Terwijl de eerste periode op de nieuwe school 

juist zo belangrijk is voor het goede gevoel wat moet ontstaan in ‘de gouden 

weken’. In overleg met RENN4 gaan we over tot vaste instroommomenten. 

Deze vier instroommomenten vinden na de zomer-, herfst-, kerst- en 

meivakantie plaats. Het lijkt ons belangrijk om dit goed af te stemmen met de 

ouders van de leerlingen die aangemeld worden voor een TLV, zodat zij de juiste verwachtingen 

hebben. 

 

Aanvraag TLV’s voor plaatsing aansluitend op de zomervakantie: uiterlijk 01-04-2022  

 

DE PROCEDURE ONDERWIJS-JEUGDHULP EN KENNISCAFÉ 

De werkgroep onderwijs-jeugdhulp is bij elkaar geweest om de bestaande zorgroute te evalueren. Om 

zo duidelijk mogelijk te zijn, is er opnieuw geschrapt in de tekst. De eerste stap in deze route wordt 

altijd gedaan in samenspraak met ouders en schoolmaatschappelijk werk. De volledige procedure 

onderwijs- en jeugdhulp staat in het HAP ’21-’22 op blz.16. Op 1 maart 2021 wordt er een 

kenniscafé georganiseerd door het CJG en SWV o.a. over de onderwijs- en jeugdhulproute. Het 

programma, de tijd en plaats zullen we t.z.t. met jullie delen.  

 

TOT SLOT 

De aanmeldingsformulieren school, ouders en preventieve ambulante begeleiding zijn vernieuwd. De 

gewijzigde versies zijn in GRIPPA gezet; deze kunnen van daaruit geüpload worden. Tevens staan de 

aanmeldingsformulieren ouders en school op onze website en het aanvraagformulier voor een PAB-

traject. Deze kunnen vanaf nu opnieuw worden gedownload. 

 

Erica Konijnenburg   

 

  Agenda: 

21-12 : CT-vergadering (uiterste 

inleverdatum was 1 november) 

25-01: CT-vergadering 

08-03: CT-vergadering 

01-04: uiterste inleverdatum voor plaatsing 

na de zomervakantie 

 

 

05-04: CT-vergadering 

10-05: CT-vergadering 

14-06: CT-vergadering 

21-06: CT-vergadering 

28-06 en 05-07: laatste CT-vergaderingen 

https://www.po2203.nl/files/website/File/vacature%20onderwijsassistent%20oktober%202021.pdf
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