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NIEUWSBRIEF 

 
Themabijeenkomst 
basisondersteuning 
 

 

Taal/Lezen  

Op woensdag 18 maart 2020 wordt de 

jaarlijkse themabijeenkomst vanuit het 

samenwerkingsverband georganiseerd.  

Dit jaar staat het thema taal/lezen centraal en 

worden er masterclasses georganiseerd voor 

leraren onderbouw, middenbouw, 

bovenbouw en orthopedagogen.  

 

Tijd: 15.00-19.00 uur.  

 

Locatie: MFA Kloosterveste, Assen.  

 
Programma:  
 
https://padlet.com/nicole_de_groot/j5yk42rc
nf5h 
https://www.passendonderwijs-vo-22-
01.nl/scholingen-en-activiteiten/po 
 
Aanmelden 
 
Vanaf maandag 10 februari a.s. is het mogelijk 
om je aan te melden.   
https://www.passendonderwijs-vo-22-
01.nl/scholingen-en-activiteiten/ 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Nicole de Groot. N.dgroot@swv2201po.nl 
 
 

 
 

 
Suze Barels projectleider 
hoogbegaafdheid 
 
Het samenwerkingsverband heeft Suze Barels 
aangesteld als projectleider hoogbegaafdheid. 
Suze gaat een dag per week aan de slag om 
het onderwijs-, ondersteunings- en zorg-
aanbod voor hoogbegaafde leerlingen te 
verbeteren. Belangrijk doel is het realiseren 
van een specifiek aanbod voor hoogbegaafde 
leerlingen met gedragsproblematiek. Het 
samenwerkingsverband heeft subsidie gekre-
gen van OC&W voor een vierjarig projectplan. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met s.barels@swv2201po.nl 

 
 
Speciale scholen hebben beperkte 
plaatsingsruimte 
 
De afgelopen tijd hebben de speciale basis 
scholen in het samenwerkingsverband te 
maken met groei van het aantal leerlingen. 
Vanwege het lerarentekort is het bijzonder 
moeilijk om extra personeel aan te trekken om 
iedere nieuwe leerling met een toelaatbaar-
heidsverklaring direct plaats te kunnen bie-
den. Dit betekent dat, afhankelijk van de leef-
tijd en de ondersteuningsbehoefte, leerlingen 
op een plaatsingslijst kunnen komen te staan. 
De scholen uit het samenwerkingsverband 
werken aan oplossingen waardoor de leer-
lingen die dit gaat betreffen, er zo weinig 
mogelijk hinder van ondervinden. 
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NIEUWSBRIEF 

 
In dialoog over de 
basisondersteuning 
 
Het samenwerkingsverband is bezig met een 
herijking van de basisondersteuning. In hoe-
verre kunnen de scholen deze basisondersteu-
ning daadwerkelijk bieden? Is het voldoende 
ambitieus of mogen we de lat een tandje 
hoger leggen richting inclusief onderwijs? 
Hierover is het samenwerkingsverband in 
gesprek gegaan met verschillende betrokke-
nen; directies, intern begeleiders, leden 
expertise teams, betrokkenen uit de mede-
zeggenschap, externe ketenpartners (o.a. 
gemeentelijk indicatiestellers, leerplicht, 
zorgaanbieders). De werkgroep basisonder-
steuning, bestaande uit Willemijn van der 
Laan, Elizabeth Kraster, Immy Rorije, Yvonne 
Blankenstein en Renate Schenk, analyseren de 
input uit de verschillende bijeenkomsten en 
komen in het voorjaar met een voorstel tot 
aanpassing.   
 

 

 
Evaluatie passend onderwijs 
 
Passend onderwijs bestaat vijf jaar. 
Langzamerhand komt steeds meer landelijke 
evaluatieonderzoek beschikbaar. In juni 2020 
bespreekt minister Slob deze met de Tweede 
Kamer. Welk beeld komt er uit de evaluatieon-
derzoeken naar voren? Lees de samenvatting 
of de deelrapporten op de website. 
https://evaluatiepassendonderwijs.nl 

 
Nieuwsgierig naar andere samenwerkings-
verbanden? Op de website  samenwerkings-
verbanden op de kaart is een aantal basisge-
gevens te vinden. 
 
https://www.samenwerkingsverbandenopdek
aart.nl/samenwerkingsverband/primair-
onderwijs/samenwerkingsverband-po-noord-
drenthe/organisatie 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informatie over het samenwerkingsverband 

passend onderwijs en aanmelden nieuwsbrief: 

https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ 
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