NIEUWSBRIEF CA
Afdeling Hoogeveen
Februari 2020
SWV PO 2203
AFDELING HOOGEVEEN
Crerarstraat 6b 7901 AE Hoogeveen
T 0528 233 688 E-mail:
e.konijnenburg.hgv@po2203.nl

VAN DE REDACTIE,
Onderwijsontwikkeling staat nooit stil en dat is op dit
moment in de afdeling Hoogeveen zeker het geval. Er is in
de afgelopen periode samen met beleidsmensen van de gemeente hard gewerkt aan de communicatie
rondom het onderwijs- en jeugdhulparrangement. Daarnaast heeft de projectgroep Kansklas zich
beziggehouden met de inhoud van het kaderplan Kansklas welke in de afdelingscommissie is
gepresenteerd en wat positief is ontvangen. Beide thema’s hebben gemeenschappelijk dat het
belangrijk is om inhoudelijke ondersteuning af te stemmen met zowel onderwijs als de
jeugdhulpverlening. In deze nieuwsbrief is kort weergegeven wat de laatste ontwikkelingen zijn.
Daarnaast willen we de inleverdata voor TLV’s en aanmeldingen Kwadraat graag onder jullie aandacht
brengen om teleurstellingen te vermijden dat dossiers niet op tijd behandeld kunnen worden. Zeker
gezien het feit dat de zomervakantie dit jaar eerder begint en we hierdoor een korter schooljaar
hebben.

KANSKLAS HOOGEVEEN
Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd, zouden we jullie op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen van de Kansklas. Voor degenen die nog niets hebben gehoord over dit project even een
korte update. De Kansklas is een tussenvoorziening met het doel om leerlingen die gedragsmatig
vastlopen in het regulier onderwijs tijdelijk op te vangen. In een tijdsbestek van 3 tot 6 maanden
worden de leerling en ouders geholpen met het in beeld brengen van achterliggende problematiek.
Na het doorlopen van een gedragsprogramma en het oefenen hiermee in de klassensituatie is het de
bedoeling dat de leerling, na goed gevolg, weer instroomt op de eigen school of op een andere
reguliere basisschool. Een prachtig voorbeeld van een maatwerktraject waarmee de WijsZo klas in
Meppel al een aantal jaren goede resultaten hebben behaald. In Hoogeveen is het kaderplan Kansklas
door een aantal directeuren gepresenteerd aan de afdelingscommissie. In januari is er hierover in de
afdelingscommissie een besluitvormende vergadering geweest. Het besluit is dat het project Kansklas
doorgang zal vinden als een pilotproject voor 2 jaar. Echter de verschillende opties om de Kansklas te
financieren moeten nog met de directeur-bestuurders worden afgestemd. Het is nog niet haalbaar
gebleken om dit op korte termijn te organiseren. Het voorwerk dient zorgvuldig te gebeuren en de
afdeling vindt het belangrijk om consensus te zoeken op financieel vlak. Het blijkt dus meer tijd te
kosten dan er in het projectplan was voorzien. Het is daarom te rooskleurig om al 24-02-’20 het
kaderplan te presenteren aan de IB-ers en de IB- netwerkbijeenkomst op 24 februari a.s. gaat om
deze reden niet door. De presentatie van het kaderplan zal worden verschoven naar het najaar van
2020. In de volgende nieuwsbrief zullen we zoals gewoonlijk tijdig de datum voor deze bijeenkomst in
schooljaar ’20-’21 noemen.

ZORGROUTE PASSENDONDERWIJS EN JEUGDHULP
Er zijn 3 zorgroutes beschreven op de flyer van Centrum voor Jeugd en gezin en SWV Passend
Onderwijs PO 2203. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig vanuit het onderwijs of
vanuit de Jeugdhulpverlening of juist een combinatie van beide. Voor dit laatste arrangement zou het
mooi zijn dat we hiervoor in de toekomst gezamenlijk gaan arrangeren.
Dit houdt in dat CJG en SWV samen om tafel gaan om de leerling/cliënt te bepreken. Op de laatste IBnetwerkbijeenkomst is de inhoud van de flyer besproken en toegelicht. Echter, de procedure om te
komen tot een integraal arrangement moet nog worden uitgewerkt. Namens de IB-clusters hebben 3
IB-ers zich gemeld die hierin gaan meedenken samen met Schoolmaatschappelijk werk (SWW), CJG en
leden uit de CA. Zodra we de aanmeldingsroute en de visie op de werkwijze klaar hebben, zullen we
jullie zo snel mogelijk inlichten.

INLEVERDATA VOOR TLV’S EN AANMELDINGEN KWADRAAT
Vanwege het korte schooljaar is het belangrijk dat iedereen de volgende inleverdata voor dossiers
goed in de gaten houdt. De meeste aanvragen zien we pas kort voor de uiterste inleverdatum,
waardoor het risico bestaat dat door de piekbelasting niet alle dossiers besproken kunnen worden.
Zodra school (en ouders) een aanvraag voor een TLV willen indienen en een schoolwissel aan de orde
blijkt te zijn is het van belang dat het dossier z.s.m. in GRIPPA gezet wordt. Na de uiterlijke
inleverdata kan de CA namelijk niet garanderen dat de aanvragen nog voor de vakantie in behandeling
genomen kunnen worden.
➢

Aanvraag TLV’S en aanmeldingen voor KWADRAAT aansluitend op de zomervakantie:
uiterlijk op 1-04-’20. Dit geldt ook voor omzettingen van SBO naar SO of van SO naar
SBO.

➢

Aanmelding KWADRAAT na de meivakantie ook uiterlijk 1-04-’20

SUBSIDIE HOOGBEGAAFDHEID
De subsidie Hoogbegaafdheid voor ons Samenwerkingsverband is toegekend. De
beoordelingscommissies hebben als voorwaarden gesteld dat besteding per separaat schoolbestuur
niet aan de orde is. Het gaat om een totaalbedrag van €90.000 euro aangevuld met hetzelfde bedrag
vanuit ons Samenwerkingsverband voor de duur van 4 jaar. (Voor Meppel, Steenwijk en Hoogeveen)
De nadruk ligt op verantwoording vooraf; de verantwoording achteraf (na besteding) ligt bij de
accountant. Het aandeel van de schoolbesturen zal door L. ’t Hart, directeur SWV, worden verrekend
en als onderdeel van de basisbekostiging worden beschouwd.
In het plan wordt het eerste jaar gezien als een inventarisatiejaar om de beginsituatie, doelstellingen
en visies af te stemmen binnen de afdelingen. Hiervoor zal een onderzoeksinstrument gebruikt gaan
worden. Het 2e, 3e en 4e jaar zijn uitvoeringsjaren waarbij aandacht besteed zal worden aan
permanente scholing, deskundigheidsbevordering, het creëren van draagvlak, om samenwerking te
bevorderen en expertise te delen. Steeds wordt de voortgang geëvalueerd. Na het 4 e jaar wordt
gezorgd voor duurzaamheid en borging van de plannen. Om dit alles goed te begeleiden en aan te
sturen is hiervoor Yvonne Uiterwijk benoemd voor O,2 fte. Zij is al werkzaam binnen ons
Samenwerkingsverband op CBS De Regenboog in Noordscheschut en nu dus ook voor 1 dag per week
als coördinator hoogbegaafdheid. Om zich in te werken zal zij de komende tijd scholen gaan bezoeken
in onze afdeling. Dit om zich een beeld te vormen welke activiteiten er al worden ondernomen op het
gebied van onderwijs aan de begaafde- en hoogbegaafde leerling. Vanuit de afdeling Hoogeveen
wensen we haar heel veel succes met deze nieuwe uitdaging!

Lustrumeditie Jaarverslag Commissie Arrangeren
Het is de gewoonte om jaarlijks een verslag te schrijven over de ontwikkeling van de Commissie
Arrangeren in samenwerking met de afdeling. Na 5 jaar passend onderwijs is ervoor gekozen om dat in
een lustrumeditie te doen. In dit verslag zijn de cijfers m.b.t. de extra ondersteuning van de afgelopen
5 jaar inzichtelijk gemaakt en is te zien welke ontwikkelingen dit met zich mee heeft gebracht. Deze
lustrumeditie is als bijlage meegestuurd bij deze Nieuwsbrief en is ook bedoeld voor de leerkrachten.
De vraag van ons is dan ook om deze door te sturen naar de leerkrachten en alle andere
belangstellenden.
Agenda
24-02 IB netwerk bijeenkomst gaat NIET door!!
03-03 vergadering CT
31-03 vergadering CT
12-05 vergadering CT

09-06
16-06
23-06
30-06

vergadering
vergadering
vergadering
vergadering

CT
CT (extra)
CT
CT (extra)

