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NIEUWSBRIEF 

Afdeling Hoogeveen 

September 2022  

                         

T  0528  233 688   

      E-mail: e.konijnenburg@po2203.nl  
 

 

 

VAN DE REDACTIE 

Hoewel het prachtige zomerweer ons iets vertelt over de veranderende klimaatomstandigheden, heeft 

het voor de meesten van ons ook gezorgd voor een mooie zomervakantie waarin 

we hopen dat iedereen voldoende is uitgerust om aan een nieuw schooljaar te 

beginnen. Een schooljaar met nieuwe uitdagingen zoals scholing vanuit het 

samenwerkingsverband voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen waar veel 

leerkrachten en Ib-ers gebruik van gaan maken. En er is weer voor het eerst na de 

corona periode een fysieke bijeenkomst voor IB-ers gepland op 4 oktober. Tot slot 

vinden jullie de data weer vermeld van de inlevermomenten voor de aanvraag van 

een TLV. Het is mogelijk om maandelijks, het gehele jaar door, leerlingen aan te 

melden voor een TLV. Echter voor de leerlingen waarbij plaatsing na de kerst- of zomervakantie 

gewenst is, hanteren wij uiterlijke inleverdata vanwege de grote hoeveelheden aanmeldingen in deze 

perioden. 

        

 

                  

ONTWIKKELINGEN 

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat de hoogbegaafde klas voor leerlingen met bijkomende 

problematiek per 1 augustus organisatorisch een symbiose zou worden tussen RENN4 en het 

samenwerkingsverband. Eind van het afgelopen schooljaar bleek dit door tal van organisatorische 

belemmeringen niet haalbaar. Een onvoorspelbare wending die vooral voor ouders de nodige 

kopzorgen opleverde omdat ze op stel en sprong een nieuwe school moesten zoeken voor hun kind. 

Voor de meeste leerlingen is dat gelukt. Hiermee stopt het Kwadraatonderwijs in Hoogeveen en zullen 

de dubbelbijzondere hoogbegaafde leerlingen opgevangen moeten worden in het regulier onderwijs of 

wanneer de ondersteuning niet geboden kan worden in het speciaal onderwijs.         

 

Een nieuwe ontwikkeling is, dat er geen ambulante begeleiding meer is vanuit de CA voor 

hoogbegaafde leerlingen. Deze preventieve trajecten kunnen niet meer aangevraagd worden. Wel blijft 

het mogelijk om voor deze doelgroep een éénmalige consultatie aan te vragen. Dit is een adviserend 

gesprek met één van onze orthopedagogen en een lid van de CA. De procedure voor een éénmalige 

consultatie staat beschreven in het Hoogeveense Afdelingsplan. Deze consultatie is voor leerkrachten 

en/of Ib-ers. Het is niet bedoeld voor ouders omdat deze gesprekken vooral onderwijsinhoudelijk zijn 

en gaan over didactische en pedagogische aspecten en het klassenmanagement. 
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IB-NETWERKBIJEENKOMSTEN 

Op 4 oktober is er een IB-netwerkbijeenkomst waar voorlichting en uitleg wordt gegeven over het 

nieuwe OPP, dat door het bestuur van het samenwerkingsverband is geïnitieerd en is uitgewerkt door 

de orthopedagogen van Steenwijk, Meppel en Hoogeveen. Er ligt een format waarin gewerkt wordt met 

het doelgroepenmodel, wat gebruikersvriendelijk is wat betreft invullen en 

voldoet aan de eisen van de inspectie. De orthopedagogen nemen jullie graag 

mee in de handleiding hoe het is in te vullen. 

In het 2e deel van de middag zullen Ina Kuiken en Maaike Vlieger van Accare 

voorlichting geven over preventieve interventies m.b.t. gedrag. Zij kunnen 

namelijk maximaal 3 interventies geven om kind-problematieken te 

inventariseren. Deze interventies worden bekostigd uit de gemeente en zijn voor de scholen binnen 

ons samenwerkingsverband kosteloos. De netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd in de grote zaal 

van de Bredeschool Zuid aan de Boekenberghstraat 12 in Hoogeveen. Ib-ers kunnen zich aanmelden 

via de e-mail: j.wiebing@po2203.nl         

 

 

UITERLIJKE INLEVERDATUM TLV’s om in te stromen op het SO en SBO na de vakanties: 

 

Aanvragen TLV’s voor plaatsing aansluitend op de kerstvakantie: uiterlijk 25-10-2022 

 

Aanvraag TLV’s voor plaatsing aansluitend op de zomervakantie: uiterlijk 03-04-2023 

   

 

Tot slot 

Voor de IB-ers: 

Vanuit de afdelingscommissie is geopperd om naast een IB-bijeenkomst dit jaar ook een bezoek te 

brengen aan jullie eigen IB-netwerk. We zijn als CA benieuwd naar jullie bevindingen met betrekking 

tot de adviezen voor de leerling- of leraar- ondersteuning maar ook naar jullie bevindingen over de 

procedure  van de aanvragen van een TLV. Daarnaast kunnen jullie vragen of onderwerpen die jullie 

met de CA willen bespreken aan de orde laten komen. De IB-voorzitters zullen worden benaderd om 

een afspraak te maken voor dit schooljaar.  

 

NUMICON 

In de bijlage van deze nieuwsbrief treffen jullie een cursusaanbod van Numicon om 

gerichte reken interventies toe te passen voor leerlingen die moeite hebben bij het 

leren van rekenwiskunde. Het is mogelijk het geleerde toe te passen bij iedere 

rekenmethode. De inhoud van deze 5 bijeenkomsten is vooral praktisch gericht op 

de mogelijke interventies en het leren werken met observatielijsten. 

 

BSO+ 

De ‘plus’ staat voor extra begeleiding 

Afgelopen voorjaar heeft Prokino (kinderopvang) in afstemming met de gemeente, CJG en anderen 

zich gebogen over mogelijkheden om een aanbod BSO+ te bieden in Hoogeveen. De BSO+ is voor 

kinderen van 4-13 jaar die extra begeleiding nodig hebben. Dit kan te maken hebben met 

prikkelverwerking, een ontwikkelings-, opvoedings- of andere zorgvraag. Er wordt gewerkt met een 

kleine groep van maximaal 6 kinderen met 1 zorgmedewerker, ze bieden een duidelijke structuur 

tijdens de BSO-uren en bieden leuke activiteiten aan. Ze werken op de groep met vaste begeleiders. 

Op deze manier stimuleren zij het kind om samen spelenderwijs te leren en zich te ontwikkelen. Voor 

uitgebreide informatie zie de folder in de bijlage.  
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BSO staat om gerichte interventies toe te passen voor de leerling die moeite heeft bij het leren van      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda:  

 

 

Dinsdag 13 september:  CT  

Dinsdag 11 oktober : CT  

Dinsdag 15 november: CT  

Dinsdag 13 december: CT  

Dinsdag 24 januari: CT  

  

De CA vergadert iedere dinsdagmorgen.   
(telefonisch dan minder goed bereikbaar).   

  

 

 

 

 

 


