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Werkgroep basisondersteuning 
 
Begin 2019 is de werkgroep basisonder-
steuning met een nieuwe opdracht van start 
gegaan. Elizabeth Kraster (CKC-Drenthe), 
Immy Rorije (Kits Primair), Willemijn van der 
Laan, Yvonne Blankenstein (Plateau) en 
Renate Schenk hebben in 2016 de basisonder-
steuning omschreven. Het samenwerkings-
verband heeft dit document vastgesteld als 
ambitiedocument en de scholen tot 2019 de 
tijd gegeven om aan de afspraken te voldoen. 
De werkgroep heeft de opdracht gekregen om 
de basisondersteuning te evalueren en zo 
nodig voorstellen te doen voor aanpassing van 
de afspraken.   

 
 
Basisondersteuning: 
Themabijeenkomst ERWD 
(Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en 
Dyscalculie) 
 
Op woensdag 20 maart 2019 wordt de jaar-
lijkse themabijeenkomst van het samen-
werkingsverband georganiseerd. Dit jaar staat 
het thema rekenen centraal en worden er 
masterclasses georganiseerd voor leraren 
onderbouw, middenbouw, bovenbouw en 
voor leden van expertiseteams. Klik op onder-
staande link voor uitgebreide informatie over 
het programma. 
https://nl.padlet.com/mngdegroot/pb5w4tzw
a402 
Aanmelding is mogelijk vanaf maandag  
11 februari a.s. via onderstaande link. 
https://www.passendonderwijs-vo-22-
01.nl/scholingen-en-activiteiten/po 
Organisatie: Nicole de Groot  
n.degroot@swv2201po.nl 
 

Tip: In de afspraken basisondersteuning is een 
paragraaf gewijd aan de ondersteuning die 
scholen kunnen bieden als sprake is van 
rekenproblemen en/of dyscalculie.  

 
 
Werkgroep Hoogbegaafdheid 
 
Het ministerie van OC&W stelt subsidie 
beschikbaar aan samenwerkingsverbanden 
om een impuls te geven aan het onderwijs en 
ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen. 
Ter voorbereiding op de subsidieaanvraag is 
een inventarisatie gedaan onder schoolbestu-
ren, heeft de klankbordgroep een brainstorm-
sessie gehouden en is een werkgroep ingericht 
met de opdracht om verdere uitwerking te 
geven aan de aanvraag.  De werkgroep 
bestaat uit: Suze Barels (CKC-Drenthe), Christy 
ten Back (Renn4), Eva van Moock (Plateau), 
Rosemary Poth (Plateau) en Dewi Nout 
(Plateau). 
 
Tip: in de afspraken basisondersteuning is een 
paragraaf gewijd aan de ondersteuning die 
scholen kunnen bieden aan meer- en hoog-
begaafde leerlingen. 

 
 
Wijziging dyslexiezorg Assen 

 
Na een nieuwe aanbestedingsronde gelden in 
2019 in de gemeente Assen andere regels 
voor het inschakelen van door de gemeente 
gefinancierde dyslexiezorg. De zorgaanbieder 
die de diagnostiek uitvoert, mag niet dezelfde 
zijn als de zorgaanbieder die de behandeling 
uitvoert. Deze wijziging levert een groot aantal 
praktische vragen, knelpunten en belemme-
ringen op. Na overleg tussen zorgaanbieders 
en gemeente Assen en onderwijs en 

https://nl.padlet.com/mngdegroot/pb5w4tzwa402
https://nl.padlet.com/mngdegroot/pb5w4tzwa402
https://www.passendonderwijs-vo-22-01.nl/scholingen-en-activiteiten/po
https://www.passendonderwijs-vo-22-01.nl/scholingen-en-activiteiten/po
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gemeente Assen, wordt er gewerkt aan prakti-
sche oplossingen, waardoor aan een deel van 
de knelpunten wordt tegemoet gekomen. 
Informatie hierover wordt medio februari aan 
de scholen kenbaar gemaakt. De schoolbestu-
ren in Assen en het samenwerkingsverband 
hebben de gemeente Assen dringend verzocht 
om de knip tussen diagnostiek en behandeling 
bij de nieuwe aanbestedingsronde voor inzet 
vanaf 2020 niet te herhalen en te kiezen voor 
een werkwijze die effectief bijdraagt aan de 
doelen voor transformatie in de jeugdzorg. 
 
Voor de andere gemeenten in de regio Noord- 
en Midden-Drenthe geldt de wijziging niet. 
Voor meer informatie over de werkwijze voor 
inzet dyslexiezorg:  
https://www.passendonderwijs-po-22-
01.nl/ouders/50-samenwerking-dyslexiezorg-
in-drenthe 
 
Tip: in de afspraken basisondersteuning is een 
paragraaf gewijd aan de ondersteuning die 
scholen kunnen bieden als sprake is van taal-
/leesproblemen en/of dyslexie. 

 
 
Ontwikkelagenda passend 
onderwijs en zorg voor jeugd  
 
De gemeenten uit de regio, de beide 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
en het MBO werken samen aan een nieuwe 
Ontwikkelagenda passend onderwijs en zorg 
voor jeugd. In deze ontwikkelagenda wordt 
vastgelegd welke gezamenlijke ambities 
worden nagestreefd om onderwijs en zorg 
beter met elkaar te laten samenwerken. Input 
hiervoor komt o.a. voort uit analyses en 
evaluaties uit de afgelopen periode. Niet 
alleen uit de regio, maar ook landelijke 
ontwikkelingen worden nauw gevolgd, zoals 

bijvoorbeeld het adviesrapport ‘Met andere 
ogen’ van kwartiermaker Rene Peeters. Als 
alles volgens plan verloopt wordt de nieuwe 
ontwikkelagenda op 22 maart 2019 in een op 
overeenstemmingsgericht bestuurlijk overleg 
bekrachtigd. Diezelfde middag gaan de 
wethouders op werkbezoek bij de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  

 
 
Aanvraag 
toelaatbaarheidsverklaring 
 
Begin op tijd 
Is de beoogde start op een nieuwe school voor 
SBO of SO op de eerste dag na de zomer-
vakantie? Begin op tijd met het proces van 
verwijzing. Voor aanvragen die na 21 mei 2019 
binnenkomen bij de CvT, kan geen garantie op 
plaatsing na de zomervakantie worden gege-
ven. Behalve een tijdige aanvraag, is het ook 
van belang dat er sprake is van een complete 
aanvraag met zorgvuldige onderbouwing, 
zodat er geen extra tijdinvestering nodig is 
voor het opvragen en doorsturen van aanvul-
lende informatie. We verzoeken betrokkenen 
om niet onnodig te wachten tot de deadline. 
Daar waar het kan is het voor alle betrokke-
nen prettig als er eerder duidelijkheid is. Als 
het er naar uitziet dat een verwijzing in mei 
nog een ‘haastklus’ wordt, kan ook overwogen 
worden om alvast voorbereidingen te treffen 
en het traject in september af te ronden. In 
dat geval is het wel zaak om de beoogde 
school alvast te informeren, zodat zij daar in 
hun groepsindeling en planning rekening mee 
kunnen houden.  
 

 

Reserveer in de agenda: 
 

4 april 2019 Voorlichting Indigo 
 

https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ouders/50-samenwerking-dyslexiezorg-in-drenthe
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ouders/50-samenwerking-dyslexiezorg-in-drenthe
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ouders/50-samenwerking-dyslexiezorg-in-drenthe
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Digitalisering via Indigo 
Op 4 april 2019 van 13.00 tot 14.00 vindt 
voorlichting plaats over het aanvragen van 
een toelaatbaarheidsverklaring via Indigo. 
Indigo is een webbased en AVG-proof systeem 
voor het aanvragen van, communiceren over 
en registreren van toelaatbaarheidsverklarin-
gen. Informatie over de locatie en de wijze van 
aanmelding wordt later bekend gemaakt.  
 

 
Vacatures OPR 
 
Bij deze doen wij een herhaalde oproep aan 
personeelsleden en ouders om zich in te 
zetten voor de OPR (Ondersteuningsplanraad) 
van dit samenwerkingsverband. De volgende 
vacatures staan nog open: 

- Een personeelslid regulier basis-
onderwijs. 

- Een ouder regulier basisonderwijs. 
- Een ouder speciaal onderwijs. 

 
De OPR komt graag in contact met belangstel-
lenden! 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). 

 

Passend Onderwijs Pluim voor IKC 
Prinses Margriet  
 

Aniek Heres, leerling uit groep 3 van IKC 
Prinses Margriet overhandigde het integraal 
kindcentrum in Smilde dinsdag de Passend 
Onderwijs Pluim. Ze is één van de weinige kin-
deren met het Downsyndroom die onderwijs 
volgt op een reguliere basisschool. Om de 
medewerkers van het IKC te complimenteren 
voor de goede zorg en begeleiding die ze bie-
den, vroegen de ouders van Aniek de Passend 
Onderwijs Pluim aan.  
 
https://www.dekrantvanmiddendrenthe.nl/ni
euws/smilde/748238/passend-onderwijs-
pluim-voor-ikc-prinses-margriet.html 
 

 
 

 
 
 

 

 

Informatie over het samenwerkings-
verband passend onderwijs en 
aanmelden nieuwsbrief 
 
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ 
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