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NIEUWSBRIEF 

 
Vooraf 
 
Vanwege het onvoorspelbare verloop van de 
Corona-situatie, is de informatie in deze 
nieuwsbrief over toekomstige ontwikkelingen, 
onder voorbehoud. 
 
Het samenwerkingsverband heeft voor haar 
werkzaamheden te maken met een veelheid 
aan schoolbesturen en samenwerkings-
partners, die elk eigen keuzes maken voor de 
werknemers en locaties. Het samenwerkings-
verband volgt de richtlijnen van de regering en 
respecteert de keuzes van de schoolbesturen 
en samenwerkingspartners. Werkzaamheden 
van het samenwerkingsverband worden daar 
waar mogelijk, via telefoon en online-con-
tacten voortgezet.  

 
Annulering taaldag 18 maart 2020 
De masterclasses taal op 18 maart 2020 zijn 
afgelast. De deelnemers zijn hierover geïnfor-
meerd.  

 
 
Maatwerkgroep HB-SO 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn zeven leerlingen 
gestart in een tijdelijke maatwerkgroep voor 
hoogbegaafde leerlingen met extra zorg- en 
ondersteuningsbehoeften. De tijdelijke 
maatwerkgroep is een pilot, die onderdeel 
uitmaakt van de aanpak hoogbegaafdheid. 
Het samenwerkingsverband onderzoekt de 
komende vier jaar de mogelijkheden om een 
beter dekkend onderwijsaanbod te realiseren 
voor deze doelgroep. In deze eerste fase van 
de pilot is de expertise van de Leonardo-
afdeling van de Kloostertuin en de expertise 
van speciaal onderwijs de Aventurijn (Renn4) 

 
gebundeld. Meer informatie over de maat-
werkgroep volgt later, in een volgende 
nieuwsbrief. Naast de pilot maatwerkgroep, 
steekt de aanpak hoogbegaafdheid in op de 
versterking van basisondersteuning op de 
reguliere basisscholen.  
 
Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met Suze Barels, projectleider 
hoogbegaafdheid s.barels@swv2201po.nl 
 

 
 
Nieuwe ronde training 
‘Lansbrekers, passend onderwijs 
zonder thuiszitters’ 
 
Zorgen dat alle leerlingen een passend onder-
wijs(zorg)aanbod hebben en voorkomen dat 
er thuiszitters zijn. Dat is de belangrijkste op-
dracht van passend onderwijs. Soms is dit niet 
zo eenvoudig als het lijkt en kost het extra 
inspanning om duidelijk te krijgen welke doe-
len haalbaar zijn voor een kind, wat er nodig is 
aan onderwijs-, ondersteuning en zorg en om 
ouders, school en hulpverlening op één lijn te 
krijgen. In de training ‘Lansbrekers’  
vergroten regievoerders zorgplicht en/of 
professionals uit de school/expertiseteam hun 
kennis- en vaardigheden op het gebied van 
methodieken, communicatie en wet- en regel-
geving. Na het succes van deze training in 
2017 en 2018, wordt in het najaar van 2020 
een derde ronde opengesteld. Meer informa-
tie over het programma en de data is te ver-
krijgen bij het eigen schoolbestuur. Er is een 
beperkt aantal plaatsen per schoolbestuur 
beschikbaar.   
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Aanvraag 
toelaatbaarheidsverklaring 

Begin op tijd 

Voor sommige leerlingen is passend onderwijs 
beter te realiseren in een speciale setting. 
Meestal is de start van een nieuw schooljaar 
het moment om de overstap naar het speciaal 
onderwijs of speciaal basisonderwijs te 
maken. Om te zorgen voor een goed voor-
bereide start na de zomervakantie, stelt het 
samenwerkingsverband jaarlijks deadlines vast 
voor verwijzing. Is de beoogde start op een 
nieuwe school voor SBO of SO op de eerste 
dag na de zomervakantie? Begin op tijd met 
het proces van verwijzing.  

 

De Commissie van Toelaatbaarheid vergadert 
de komende tijd online. 
 
Aanvraag toelaatbaarheids-

verklaring bij Cvt 

Voor 6 mei 2020 

Aanmelding bij SBO of SO 

 

Voor 5 juni 2020 

 
 
 

 
 
Ondersteuningsplanraad 

 
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het 
medezeggenschapsorgaan van het 
samenwerkingsverband. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief is het jaarverslag van de OPR over 
2019 opgenomen. Wil je ook meepraten over 
het beleid van het samenwerkingsverband? Er 
zijn nog enkele vacatures in de 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informatie over het samenwerkingsverband 

passend onderwijs en aanmelden nieuwsbrief: 

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