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NIEUWSBRIEF 

 
Jeep Jonker, nieuwe voorzitter van 
het samenwerkingsverband  
 
Per 1 september 2019 heeft Paul Moltmaker 
een andere baan aanvaard en is hij gestopt als 
bestuurder bij IKC Plateau. Dit betekent dat hij 
ook zijn functie als voorzitter van het bestuur 
van het samenwerkingsverband heeft neer-
gelegd. Een functie die hij vanaf de start van 
passend onderwijs met verve en op prettige 
wijze heeft ingevuld.  
 
De Algemene ledenvergadering (ALV) van het  
samenwerkingsverband heeft unaniem 
besloten Jeep Jonker te benoemen tot nieuw 
bestuurslid en voorzitter. Jeep Jonker is lid 
College van Bestuur bij Renn4 en vanaf de 
start van passend onderwijs actief betrokken 
bij het samenwerkingsverband.  
 

 
Aanstelling Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) 
 
Na de zomervakantie is Lars Zegers gestart als 
functionaris gegevensbescherming bij de 
samenwerkingsverbanden 2201 PO en VO.  
Lars Zegers heeft veel ervaring met de 
Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming. Hij vervult de rol van FG ook voor 
andere schoolbesturen en een ander samen-
werkingsverband. Zijn contactgegevens zijn 
binnenkort te vinden op de website. 
 
Samenwerkingsverbanden zijn verplicht een 
FG aan te stellen. Een FG houdt het samen-
werkingsverband scherp als het gaat om de 
zorgvuldige omgang met privacygevoelige 
informatie. 
 
 
 
 

 
Informatiemiddag PO/VO  
16 oktober 2019 
 
Hoe laat: van 14.45 tot 17.00 uur  
Waar: locatie Salland van Vincent van Gogh, 
Salland 4 te Assen. 
 
Ook dit jaar is er door collega’s uit het werk-
veld weer een informatief programma samen-
gesteld met workshops over hoogbegaafd-
heid, LWOO-PRO en OSO (digitale overdracht) 
en het onderwijskundig rapport.  
https://www.passendonderwijs-po-22-
01.nl/documenten/overstap-po-
vo/informatiemiddag-po-vo-16okt2019 
 
Aanmelden kan tot 4 oktober 2019 via de 
website (knop professionalisering). 
https://www.passendonderwijs-vo-22-
01.nl/scholingen-en-activiteiten/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Themabijeenkomst 

basisondersteuning 

Taal en lezen 

18 maart 2020 
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Uitnodiging opening nevenvestiging  
Tine Marcusschool  
 
Speciaal onderwijs cluster 2 in Assen  
 

Het is zover! Sinds dit schooljaar kunnen jonge 
kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) speciaal onderwijs volgen in Assen, op 
de Kentalis Tine Marcusschool. De school is 
ondergebracht binnen de Multi Functionele 
Accommodatie Kloosterveste. De school 
nodigt belangstellenden uit om op 
woensdagmiddag 25 september de start op 
feestelijke wijze te vieren. Er is gelegenheid 
om een kijkje te nemen in de klassen, 
daarnaast kunt u deelnemen aan een TOS 
beleving. Het programma treft u aan op de 
website. 
https://www.passendonderwijs-po-22-
01.nl/ketenpartners-po/uitnodiging-opening-
nevenvestiging-tine-marcusschool 
 
 
 

PRO-Actief  

Voor leerlingen groep 8 met uitstroom 
praktijkonderwijs (PRO).  
  
Doel van PRO-actief  
PRO-Actief wil leerlingen met een mogelijke 
uitstroom praktijkonderwijs meer in hun 
kracht zetten door meer praktisch bezig te 
zijn. Hoe mooi is het om praktijkgerichte leer-
lingen in groep 8 regelmatig mee te laten 
draaien op PrO Assen bij een les koken, 
schoonmaak, groen of techniek?! Niet alleen 
de stap naar het voortgezet onderwijs (VO) 
wordt hiermee vergemakkelijkt, maar ook bij 
binnenkomst op het VO heeft het praktijkon-
derwijs al een idee van de individuele leer-

 
route die leerlingen hebben wat hen uiteinde-
lijk leidt naar een passende plek op de 
arbeidsmarkt of binnen het vervolgonder-
wijs.  Door het uitzetten van praktijkgerichte 
leerroutes wordt de specifieke aanpak van 
leerlingen meer inzichtelijk gemaakt. Deze 
werkwijze zorgt er voor dat de leerlingen met 
leerroute PrO een kans krijgen om hun talen-
ten te ontplooien.  
  
Schooljaar 2018-2019  
Afgelopen schooljaar is PRO-Actief openge-
steld voor alle groep 8 leerlingen binnen 
samenwerkingsverband 22.01 met mogelijke 
uitstroom praktijkonderwijs. In totaal hebben 
36 leerlingen van verschillende (specia-
le)basisscholen meegedraaid. In negen 
donderdagmiddagen hebben de leerlingen 
kennisgemaakt met vier praktijkgericht vak-
ken, namelijk groen, koken, schoonmaak en 
techniek.  
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Op donderdagavond 4 april is er een afslui-
tingsavond geweest voor ouder en verzorgers 
waarbij kinderen over het traject hebben 
verteld en waar zij hun gemaakte werkstukken 
hebben laten zien.  Uit de reactie van ouders 
en verzorgers en leerlingen blijkt dat PRO-
Actief een waardevolle aanvulling is: 
leerlingen hebben plezier en zijn trots op wat 
ze allemaal gemaakt hebben. Ook vinden 
leerlingen het leuk om met leerlingen van 
andere scholen samen te werken en vinden ze 
het niet meer spannend om de overstap naar 
het VO te maken!  
  
Aanmelden  
PRO-Actief zal ook in 2019-2020 beschikbaar 
zijn voor alle groep 8 leerlingen met mogelijke 
uitstroom praktijkonderwijs. De lessen zullen 
starten na de voorjaarsvakantie 2020 (maart 
2020). U kunt een leerling aanmelden door 
een mail te sturen 
naar proactief@proassen.nl.  Mocht u meer 
willen weten over dit project dan kunt u con-
tact opnemen met  
Robert Kuiper r.kuiper@proassen.nl of 
Willemijn van der Laan 
w.vanderlaan@plateau-assen.nl.  
 
 
 
 
 
 
 

 Informatie over het samenwerkingsverband 

passend onderwijs en aanmelden nieuwsbrief: 

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