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Contactgegevens samenwerkingsverband
Bezoekadres: Het Kanaal 211, 9402 AG Assen
Postadres: Postbus 109, 9410 AC Beilen
Algemeen
Coördinatie
CvT
OPR

Oudergeleding
Casper Witsel (voorzitter)
Agnes Blijleven
Gea van Heuveln
Frank de Ronde

info@swv2201po.nl
r.schenk@swv2201po.nl
cvt@swv2201po.nl
opr@swv2201po.nl

Werkbezoek Leonardo-afdeling
In het kader van het thema Hoogbegaafdheid
is er op 18 mei 2017 (8.45 – 11.15) gelegenheid om op werkbezoek te gaan bij de
Leonardo-afdeling van CJBS De Kloostertuin in
Assen. Tijdens een mini-college worden de
bezoekers bijgepraat over de doelgroep en het
onderwijsaanbod. Op basis van klassenbezoeken wordt verder met elkaar in gesprek
gegaan over deze vorm van passend onderwijs
aan hoogbegaafde leerlingen en kan zo mogelijk de vertaalslag gemaakt worden naar
onderwijs- en ondersteuning in de eigen
schoolsituatie. Aanmelden via
info@swv2201po.nl onder vermelding van
naam, functie en e-mailadres.

Secretariaat
Brigitte Hoving verzorgt met ingang van maart
2017 de secretariële ondersteuning van
Renate Schenk, coördinator samenwerkingsverband PO en directeur samenwerkingsverband VO. Voor beide swv’s is Brigitte
bereikbaar via info@swv2201po.nl .

Samengaan schoolbesturen
Op 30 maart 2017 is het bevoegd gezag van
samenwerkingsschool Oostermoer overgedragen aan stichting PrimAH. Dit heeft als
gevolg dat het samenwerkingsverband één
bestuur minder telt en voortaan door tien
schoolbesturen in stand wordt gehouden.

Werkbezoeken SBO en SO
Komend schooljaar is er op 10 oktober 2017
weer gelegenheid om de scholen voor speciaal
(basis) onderwijs in onze regio te bezoeken.
Informatie over het programma en de wijze
van aanmelden volgt later.

Samenstelling OPR
Na de verkiezingen bestaat de
Ondersteuningsplanraad uit:
Personeelgeleding
Anneke Lanjouw (secretaris)
Alinda van Luijk
Karolien Boetje-Renkema
Jiska van Hall
Sabina Glavimans
Jose Ubels (plaatsvervangend)

Jaarlijkse PO-VO-middag
De jaarlijkse PO-VO-middag is gepland op 18
oktober 2017 en zal plaatsvinden bij PrOAssen. Nadere informatie volgt later.
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Netwerk orthopedagogen opgestart

Ondersteuningsplan

Onder leiding van Ingrid Greijer is in april 2017
het netwerk van orthopedagogen opgestart.
Doel van dit netwerk is intervisie en professionalisering gericht op de doelen en werkwijzen
van het samenwerkingsverband. 16 collega’s
uit de verschillende expertiseteams en de
speciale scholen hebben met elkaar kennis
gemaakt, kennis gedeeld en onderwerpen
aangedragen voor de bijeenkomsten in volgend schooljaar.

De wijzigingen in het Ondersteuningsplan
2014-2018, versie 2017-2018 zijn vastgesteld.
Het actuele Ondersteuningsplan is te vinden:
http://www.passendonderwijs-po-2201.nl/documenten/55-ondersteuningsplan
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van
de vorige versie zijn:
- De uitwerking van basisondersteuning: een nadere omschrijving van wat
basisscholen in de regio kunnen (gaan)
bieden.
- De thuiszittersaanpak: meer verantwoordelijkheden bij schoolbesturen.
- De ontwikkelagenda passend onderwijs en zorg voor jeugd: een beschrijving van gezamenlijke doelen.

Aanvraag tlv tijdig indienen
Alhoewel we dit jaar te maken hebben met
een lang schooljaar, vraagt de Commissie van
Toelaatbaarheid aandacht voor het tijdig
indienen van de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring, als het doel is dat dat de
leerling na de zomervakantie start op een
nieuwe school.

Tevredenheidspeiling onder ouders
Het samenwerkingsverband wil zicht krijgen
op de tevredenheid van ouders over ‘passend
onderwijs’. Ouders ontvangen begin mei 2017
via de school of schoolbestuur een korte
digitale vragenlijst. De uitkomsten van de
peiling komen direct na de zomervakantie
beschikbaar en worden betrokken bij het
opstellen van het nieuwe Ondersteuningsplan.

Door aanvragen voor 12 juni 2017 in te
dienen, kunnen we er voor zorgen dat:
- de leerling en de ouders tijdig duidelijkheid
krijgen over de school waar de leerling na de
vakantie naar toe gaat,
- de beoogde school in de gelegenheid is om
een zorgvuldige dossieranalyse te doen en een
kennismakingsgesprek in te plannen,
- de beoogde school bij het maken van de
groepsindeling rekening kan houden met de
(potentiele) nieuwe leerlingen,
- piekbelasting bij de Commissie van
Toelaatbaarheid wordt voorkomen.

Rapportage inspectiebezoek
Benieuwd naar het rapport van het inspectiebezoek aan het samenwerkingsverband?
http://www.passendonderwijs-po-2201.nl/documenten/67-inspectierapport

In geval van een onverwachtse en urgente
situatie, kan een tlv-aanvraag ook na 12 juni
2017 worden ingediend.

Aanmelden nieuwsbrief
De nieuwsbrief automatisch per mail
ontvangen? Meld je aan op:
http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl
.
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