
 
 

 

Oktober 2017 

Nummer: 18 

p.1 

 
. 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs P.O. 22-01 | Postbus 109, 9410 AC Beilen | tel. 06-26634694 
www.passendonderwijs-po-22-01.nl 

SBO en SO doen de deuren open 
 
Op 10 oktober staan de deuren van de SBO en 
SO-scholen in onze regio open. Er kan een 
keuze worden gemaakt voor een bezoek aan 
een van de drie locaties. In de vorige 
nieuwsbrief hebben de scholen iets verteld 
over de school en het programma. Er is nog 
gelegenheid om aan te melden. 
 
Het Schakelveld: Trampoline, SO WA van 
Lieflandschool, SO de Aventurijn  
 

Datum: 10 oktober 2017 
Tijd:  9.00 – 11.30 
Locatie:  Witterhoofdweg 1, Assen 
Aanmelden: dir@liefland-assen.nl 
 

SBO de Boei 

Datum: 10 oktober 2017 
Tijd:  8.45 -11.30 
Locatie:  Wethouder Bergerweg 2a, Assen 
Aanmelden: directie.boei@cogdrenthe.nl 
 

SBO de Meander 

Datum: 10 oktober 2017 
Tijd:  8.45 - 11.30 
Locatie:  Wethouder Bergerweg 2d, Assen 
Aanmelden: w.vdlaan@sbodemeander.nl  
 
 

  

Jaarlijkse PO-VO-middag  
 
Herinnering: Informatie over het 
programma is via de scholen verspreid. 
Datum: 18 oktober 2017 
Tijd:  14.45 - 17.00  
Locatie:   PrO-Assen, Zwartwatersweg 202  

Aanmelden: h.westerhof@sterrenschip.nl 

 

Informatiemiddag 
Paramedisch team 

Commissie van Toelaatbaarheid 
Protocol Ziekteverzuim (jeugdarts/leerplicht) 

 
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat 
er op 5 oktober een informatiemiddag wordt 
georganiseerd. In verband met de staking is 
deze middag verplaatst naar 2 november 
2017. 
De informatiemiddag is voor orthopedagogen, 
intern begeleiders, specialisten en alle andere 
belangstellende collega’s. 
Tijdens de middag stellen verschillende 
disciplines zich voor. Zij vertellen in het kort 
over hun expertise en wat er op dit moment 
speelt (pitches). Daarna is er ruimte om onder 
het genot van een drankje in gesprek te gaan 
en eventuele vragen te stellen (ronde-tafel-
gesprekken). 

Datum: 2 november 2017 
Tijd:  15.00 - 17.00 
Locatie:  Theatercafé Podium Zuidhaege, 

Zuidhaege 2 in Assen 
Aanmelden: info@swv2201po.nl 

 
 
 

 
Het gebruik van de meldcode in de 
aanpak van kindermishandeling 
  
De cijfers liegen er niet om: in 2016 ontving 
Veilig Thuis Drenthe 2.555 adviesvragen en 
werden er 1.759 meldingen gedaan van 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 
Aandacht voor de aanpak van 
kindermishandeling blijft daarom heel hard 
nodig! 
  
In de Week tegen Kindermishandeling – van 
20 t/m 26 november 2017 – organiseert Veilig 
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Thuis Drenthe daarom een symposium voor 
alle interne begeleiders én aandacht-
functionarissen werkzaam in de kinderopvang 
en basisonderwijs in Drenthe. Tijdens het 
symposium gaan we samen in gesprek over de 
aanpak van kindermishandeling. Dit doen we 
plenair, maar ook middels verschillende 
workshops. Hoe de meldcode u als 
professional ondersteunt in de aanpak van 
kindermishandeling staat centraal tijdens deze 
middag.  
  
Datum: 22 november 2017 
Tijd:  15.00 - 18.00 
Locatie:  de Mien Ruysweg 1, Assen. 
Aanmelden: 
https://goo.gl/forms/lx8LdN1MOtHY9ibg1  
 

 

Vacatures in de 
Ondersteuningsplanraad 

De Ondersteuningsplanraad (het medezeg-
genschapsorgaan van het samenwerkings-
verband) heeft enkele vacatures. Er wordt 
gezocht naar: 

- Een personeelslid regulier 
basisonderwijs 

- Een ouder regulier basisonderwijs 
- Een ouder speciaal onderwijs 
- Een secretaris  

 
De OPR komt graag in contact met 
belangstellenden! 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 
samenwerkingsverband passend 
onderwijs  
 
https://www.passendonderwijs-po-22-
01.nl/ 
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