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NIEUWSBRIEF 

 
Deze nieuwsbrief bevat plannen en activiteiten 
voor het nieuwe schooljaar. Afhankelijk van 
ontwikkelingen m.b.t. Corona, kan het zijn dat 
activiteiten anders worden vormgegeven of niet 
doorgaan.  

 
Vooraankondiging themamiddag  
Overgang PO – VO, 23 september 2020 
 
Sinds enkele jaren wordt door de ‘Werkgroep 
10-14’ een informatiemiddag georganiseerd 
voor het PO en VO, met als doel de overgang 
van het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs zo passend en soepel mogelijk te 
laten verlopen. De werkgroep bestaat uit ver-
tegenwoordigers van twee samenwerkings-
verbanden, die beleid voorbereiden en acties 
uitvoeren voor alle scholen /schoolbesturen in 
het SWV.   
 
De werkgroep nodigt jullie dit jaar uit om 
input te geven voor de informatiemiddag op 
woensdag 23 september. Graag ontvangt de 
werkgroep ideeën en/of onderwerpen voor 
een workshop. Ideeën en/of onderwerpen 
kunnen voor 31 augustus doorgegeven 
worden via https://www.passendonderwijs-
vo-22-01.nl/scholingen-en-activiteiten/  
Opgave voor deelname aan de informatie-
bijeenkomst volgt later. 
 
Nicole de Groot, Esmee Post, Rob van den 
Berg, Klaas Bijl 
 
 
Scholenmarkt te Assen 
	
Op 7 oktober 2020 is de scholenmarkt in 
Assen. Alle middelbare scholen presenteren 
zich. Zo krijg je een goed beeld van de onder-
wijsmogelijkheden dicht bij huis. 

Pilot maatwerk voor hoogbegaafde 
leerlingen met bijkomende 
problematiek 

Sinds de voorjaarsvakantie is, als onderdeel 
van de aanpak hoogbegaafdheid, het maat-
werktraject HB-SO onder de naam UnIQ van 
start gegaan. Dit betreft een tijdelijke voorzie-
ning voor hoogbegaafde leerlingen met extra 
zorg- en ondersteuningsbehoeften, die binnen 
een reguliere setting dreigen vast te lopen. 

In de UnIQ-groep wordt op vier ochtenden in 
de week, onder begeleiding van twee leer-
krachten of één leerkracht en één onderwijs-
assistent, in een kleine groep (maximaal 12 
leerlingen) een onderwijsaanbod gerealiseerd 
dat is afgestemd op de individuele onderwijs-
behoeften van de leerlingen. Naast het bieden 
van voldoende cognitieve uitdaging wordt er 
expliciete aandacht geschonken aan het ver-
sterken en verder ontwikkelen van (sociale) 
vaardigheden en executieve functies, die 
nodig zijn om een schoolloopbaan in het 
reguliere onderwijs te kunnen vervolgen. 

In eerste instantie is de UnIQ- groep van start 
gegaan als samenwerking tussen de Leonardo-
afdeling van de Kloostertuin (HB) en de 
Aventurijn (SO). Door de corona-maatregelen 
zijn de ervaringen op dit moment nog beperkt 
en zal de pilot in de huidige vorm tot aan de 
herfstvakantie een vervolg krijgen. Na de 
herfstvakantie kunnen ook leerlingen vanuit 
andere scholen binnen het samenwerkings-
verband worden aangemeld. Plaatsing in de 
UnIQ-groep is enkel mogelijk nadat een toe-
laatbaarheidsverklaring voor een arrangement 
SO-HB is afgegeven door de CvT. Informatie 
over de procedure voor aanmelding volgt 
later. Voor vragen en meer informatie kan 
contact opgenomen worden met Suze Barels, 
projectleider hoogbegaafdheid 
s.barels@swv2201po.nl 
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Nieuwe ronde training 
‘Lansbrekers’ gaat van start 
 
In september gaat de nieuwe trainingsronde 
‘Lansbrekers, passend onderwijs zonder thuis-
zitters’, van start.  
Vanwege de grote belangstelling treft het 
samenwerkingsverband in het najaar voor-
bereidingen voor een volgende trainings-
ronde.  
 
Ondersteuningsplanraad 
 
Wil je ook meepraten over het beleid van het 
samenwerkingsverband? Er zijn nog enkele 
vacatures in de Ondersteuningsplanraad 
(OPR). Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Frank de Ronde (voorzitter) 
fderonde@happychickenfarm.nl of met 
Natascha van Rooij, (ambtelijk secretaresse) 
cvt@swv2201po.nl. 
 
 
Stagiairs Onderwijskunde 
 
In de eerste helft van dit schooljaar leveren 
twee stagiairs onderwijskunde van de 
Rijksuniversiteit Groningen een bijdrage aan 
de werkzaamheden van het samenwerkings-
verband. Rosa Wijnstekers gaat zich bezighou-
den met voortijdig schoolverlaters in het 
voortgezet onderwijs. Anja Kroesbergen richt 
zich op de groei van het speciaal 
(basis)onderwijs en stelt zich in deze 
nieuwsbrief voor. 
 

   

 
Mijn naam is Anja Kroesbergen, leerkracht van 
groep 7 bij Ckc de Rietzanger te Eelderwolde. 
Na de bachelor Academische Opleiding Leraar 
Basisonderwijs en master ‘Onderwijsweten-
schappen: Innovatie’ ben ik aan de master 
‘Ethics of Education: philosophy, history and 
law’ begonnen. Door deze master mag ik als 
stagiaire bij het samenwerkingsverband aan 
de slag. Naast het leren kennen van de 
structuur binnen het samenwerkingsverband, 
ligt mijn focus voornamelijk bij passend onder-
wijs en (de overgang naar) het speciaal (basis) 
onderwijs. Ik ben dankbaar voor deze plek en 
heb veel zin om hard aan de slag te gaan. 
 
Jaarverslag 2019 
 
https://passendonderwijs-po-22-
01.nl/documenten/jaarverslagen/95-
jaarverslag-swv2201po-2019 
 
 
Verder lezen over nieuwe 
ontwikkelingen passend onderwijs? 
 
De landelijke eindevaluatie passend onderwijs 
is gepubliceerd.  
https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicat
ies/eindrapport-evaluatie-passend-onderwijs/ 
 
De Onderwijsraad heeft een advies 
uitgebracht over de toekomst van passend 
onderwijs. 
https://www.onderwijsraad.nl/adviezen/publi
caties/adviezen/2020/06/23/steeds-
inclusiever 
 
In het najaar spreekt de Tweede Kamer over 
het vervolg van passend onderwijs.

 


