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NIEUWSBRIEF 

Basisondersteuning: 
Themabijeenkomst ERWD 
(Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en 
Dyscalculie) 
 
Op woensdag 20 maart 2019 wordt de jaar-
lijkse themabijeenkomst vanuit het samen-
werkingsverband georganiseerd. Dit jaar staat 
het thema rekenen centraal en worden er 
masterclasses georganiseerd voor leraren 
onderbouw, middenbouw, bovenbouw en 
voor leden van expertiseteams. In aanloop tot 
deze middag is een werkgroep momenteel 
druk bezig om een inspirerende invulling te 
gaan geven aan de masterclasses.  
Tijd: 15.30-19.30 uur. Locatie: volgt nog. 
Houd de nieuwsbrieven in de gaten voor 
nadere informatie en noteer de datum alvast 
in je agenda! 
 
Nicole de Groot  
n.degroot@swv2201po.nl 
 

 
Meer mogelijkheden voor 
maatwerk 
 
Met ingang van 1 augustus 2018 biedt 
wetgeving meer mogelijkheden voor 
maatwerk in het basisonderwijs. Zo is het 
mogelijk om tijdelijk onderwijs te volgen op 
een andere  locatie dan school, waarbij de 
leerling wel ingeschreven blijft op de school. 
Ook kan tijdelijk worden afgeweken van de 
wettelijke minimale onderwijstijd. Aan het 
bieden van deze vormen van maatwerk zijn 
voorwaarden  verbonden. Meer informatie 
over de beleidsregel: 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-
povo.nl/nieuwe-beleidsregel-afwijking-
onderwijstijd-voor-leerlingen-met-een-
beperking/ 

en over de voorwaarden: 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwer
pen/onderwijstijd/maatwerk-in-onderwijstijd-
voor-leerlingen-met-een-beperking 

 
Training Lansbrekers 
 
Vijftien professionals van de scholen uit het 
samenwerkingsverband zijn van start gegaan 
met de training Lansbrekers. In de training 
‘Lansbrekers’ vergroten deze professionals 
hun kennis- en vaardigheden op het gebied 
van methodieken, communicatie en wet- en 
regelgeving. Dit alles gericht op het voor-
komen van thuiszitters en het oplossen van 
situaties waarin thuiszitten aan de orde is. Op 
20 november hebben deze cursisten de 
training afgerond met de uitreiking van een 
certificaat. 
 

 
 
 
Jaarverslag SWV PO 2201 
 
Het jaarverslag over schooljaar 2017-2018 is 
definitief vastgesteld en verspreid. Wanneer je 
benieuwd bent naar de inhoud, klik dan op de 
volgende link: 
https://www.passendonderwijs-po-22-
01.nl/documenten/jaarverslagen/83-
jaarverslag-swv2201po-2017-2018  
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NIEUWSBRIEF 

Dyslexiezorg 
 
Nieuwe lijst van gecontracteerde aanbieders 
De gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe 
hebben de dyslexiezorg opnieuw aanbesteed. 
Met ingang van 2019 zijn er minder zorgaan-
bieders gecontracteerd. Leerlingen die in een 
behandeltraject zitten kunnen hun behande-
ling bij deze zorgaanbieder in 2019 afmaken, 
ook al heeft deze aanbieder geen nieuw con-
tract. Nadere informatie is te verkrijgen bij het 
eigen schoolbestuur.  
 
Dyslexiezorg voor leerlingen uit Assen 
Voor leerlingen woonachtig in de gemeente 
Assen geldt een bijzondere situatie. De 
gemeente Assen heeft, ondanks een negatief 
advies van onderwijs en zorgaanbieders, 
bepaald dat de aanbieder die de diagnostiek 
verricht, niet dezelfde mag zijn als de aanbie-
der die de behandeling uitvoert. Deze situatie 
roept bij scholen en ouders veel praktische 
vragen op, zoals bijvoorbeeld: 

- Wie verzorgt de voorlichting aan 
ouders? Het bureau dat de diagnos-
tiek verricht, het bureau dat de 
behandeling verricht of beide? 

- Hoe vindt de schriftelijke gegevens-
overdracht tussen de bureaus plaats? 
Vraagt dit om het invullen van extra 
formulieren voor ouders en scholen?   

Op deze en andere vragen zijn nog geen 
antwoorden bedacht. Op dit moment wordt 
onderzocht op welke wijze afstemming hier-
over tussen scholen, zorgaanbieders en 
gemeente kan plaatsvinden. 
  
Monitor dyslexiezorg 
De Drentse werkgroep dyslexiezorg heeft de 
monitor dyslexiezorg gepresenteerd. Deze 
monitor is een hulpmiddel om zichtbaar te 
maken of de dyslexiezorg bij de juiste leer-
lingen terecht komt en of het aantal leerlingen 
dat een behandeling krijgt in lijn is met preva-

lentiecijfers. In de loop der jaren zijn er fluctu-
aties te zien in het aantal leerlingen dat van-
wege ernstige enkelvoudige dyslexiezorg 
(EED) deelneemt aan diagnostiek en behande-
ling. In 2015 lag de deelname in Drenthe rond 
het landelijke prevalentiecijfer. in 2016 is de 
deelname sterk toegenomen tot boven de 
norm, gevolgd door een sterke daling in 2017 
tot onder de norm. Over 2018 zijn nog geen 
cijfers bekend.  

 
 
Overstap van PO naar VO 
 
Op 17 oktober jl. vond de jaarlijkse thema-
middag PO/VO plaats. Dit jaar was er specifiek 
aandacht voor het Leerwegondersteunend 
Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs 
(PRO). Voor bovenbouwleraren en intern 
begeleiders was het dit jaar extra belangrijk 
om er te zijn, omdat de aanvraagprocedure 
voor LWOO en PRO is veranderd. De informa-
tie van het basisonderwijs over de leervorde-
ringen wordt beter benut. Onder de voor-
waarde van goede afspraken over de wijze van 
afname van toetsen, doet het voortgezet 
onderwijs geen eigen didactisch onderzoek 
meer.  
Op de middag is er tevens aandacht besteed 
aan de mogelijkheden tot deelname aan het 
project PrO-actief.  
 
Werksessie 2017 werkhoudingsaspecten 
Tijdens de bijeenkomst in het jaar ervoor 
(2017) is met elkaar doorgesproken over rele-
vante leerlingkenmerken in de afweging van 
het schooladvies. De uitkomsten van deze 
werksessie zijn in een overzicht gezet en te 
vinden op de website van het samenwerkings-
verband.   
 
Reserveer alvast in je agenda: Volgend jaar is 
de themamiddag op 16 oktober 2019.  
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Benoeming onafhankelijk 
adviserend lid van de ALV 
 
In navolging van wat er in de vorige nieuws-
brief stond geschreven kunnen we melden dat 
er op de vacature onafhankelijk adviserend lid 
van de ALV goed is gereageerd. De OPR 
(Ondersteuningsplanraad) heeft met verschil-
lende kandidaten interessante gesprekken 
gevoerd en heeft een bindende voordracht 
gedaan aan de Algemene Ledenvergadering 
(ALV). We zijn dan ook verheugd te kunnen 
melden dat Jacqueline de Veth is benoemd. 
Jacqueline de Veth is oud-inspecteur onder-
wijs.  

 
 
Vacatures OPR 
 
Bij deze doen wij een herhaalde oproep aan 
personeelsleden en ouders om zich in te 
zetten voor de OPR (Ondersteuningsplanraad) 
van dit samenwerkingsverband. De volgende 
vacatures staan nog open: 

- Een personeelslid regulier basis-
onderwijs. 

- Een ouder regulier basisonderwijs. 
- Een ouder speciaal onderwijs. 

 
De OPR komt graag in contact met belangstel-
lenden! Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Frank de Ronde (voorzitter 
OPR) opr@swv2201po.nl of Renate Schenk 
(r.schenk@swv2201po.nl / 06 26634694). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informatie over het samenwerkings-
verband passend onderwijs en 
aanmelden nieuwsbrief 
 
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ 
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