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Terugblik,	  vooruitblik	  en	  bovenal	  een	  
fijne	  vakantie!	  
	  
Een	  schooljaar	  van	  hard	  werken	  zit	  er	  weer	  
bijna	  op.	  In	  het	  derde	  invoeringsjaar	  van	  pas-‐
send	  onderwijs	  zijn	  er	  ook	  in	  ons	  samenwer-‐
kingsverband	  weer	  verdere	  stappen	  gezet	  in	  
de	  richting	  van	  betere	  ondersteuning	  voor	  alle	  
leerlingen.	  Zo	  heeft	  er	  binnen	  het	  samenwer-‐
kingsverband	  onder	  meer	  kennisdeling	  plaats-‐
gevonden	  op	  het	  thema	  meer-‐	  en	  hoog-‐
begaafdheid,	  er	  is	  een	  netwerk	  van	  ortho-‐
pedagogen	  gestart	  en	  de	  afspraken	  over	  
proef-‐,	  observatie-‐	  en	  crisisplaatsen	  zijn	  bij-‐
gesteld.	  Een	  completer	  beeld	  over	  de	  ontwik-‐
kelingen,	  inclusief	  financiële	  verantwoording	  
is	  te	  lezen	  in	  het	  Jaarverslag	  2016.	  
http://www.passendonderwijs-‐po-‐22-‐
01.nl/documenten/69-‐jaarverslag-‐swv2201po-‐
2016	  
	  
Het	  afgelopen	  jaar	  is	  er	  ook	  vanuit	  een	  
externe	  blik	  meegekeken	  naar	  de	  ontwikke-‐
lingen	  in	  het	  samenwerkingsverband.	  De	  
inspectie	  heeft	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  als	  voldoende	  
beoordeeld.	  Daarnaast	  is	  er	  door	  ruim	  1200	  
ouders	  gereageerd	  op	  de	  vragenlijst	  
ouderpeiling	  passend	  onderwijs.	  De	  
uitkomsten	  van	  deze	  ouderpeiling	  komen	  na	  
de	  vakantie	  beschikbaar.	  	  
	  
Voor	  2017-‐2018	  staan	  verschillende	  zaken	  op	  
de	  rol.	  Als	  thema	  uit	  de	  basisondersteuning	  is	  
gekozen	  voor	  ‘prikkelverwerking	  en	  
prikkelregulatie’.	  Sommige	  leerlingen	  ervaren	  
belemmeringen	  bij	  het	  leren	  en	  het	  
functioneren	  in	  een	  groep,	  doordat	  zij	  
‘prikkels’	  (gebeurtenissen	  die	  een	  reactie	  tot	  
gevolg	  hebben)	  niet	  goed	  kunnen	  reguleren.	  
Komend	  schooljaar	  worden	  er	  gezamenlijke	  
professionaliseringsactiviteiten	  op	  dit	  thema	  
gepland.	  	  

Verder	  zal	  het	  samenwerkingsverband	  een	  
nieuw	  Ondersteuningsplan	  opstellen	  voor	  de	  
periode	  2018-‐2022.	  
De	  jaarplanning	  2017-‐2018	  van	  bijeenkom-‐
sten	  is	  te	  vinden	  op:	  
http://www.passendonderwijs-‐po-‐22-‐
01.nl/documenten/68-‐jaarplanning	  
	  
Meer	  informatie	  over	  wat	  er	  komen	  gaat	  is	  te	  
lezen	  in	  deze	  nieuwsbrief.	  Maar	  eerst,	  
iedereen	  een	  hele	  fijne	  vakantie	  toegewenst!	  
	  
	  
Landelijke	  voortgangsrapportage	  	  
	  
Bij	  de	  start	  van	  passend	  onderwijs	  is	  uitgegaan	  
van	  een	  invoeringsperiode	  van	  2014	  tot	  2020.	  
Alhoewel	  we	  een	  eind	  op	  weg	  zijn,	  is	  de	  invoe-‐
ring	  van	  passend	  onderwijs	  nog	  niet	  klaar.	  Dat	  
constateert	  Sander	  Dekker	  in	  de	  11e	  voort-‐
gangsrapportage	  passend	  onderwijs	  die	  begin	  
juli	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  is	  besproken.	  In	  de	  
Kamer	  zijn	  enkele	  moties	  aangenomen	  over	  
onafhankelijk	  toezicht,	  onderzoek	  naar	  de	  
effecten	  van	  regionale	  verschillen	  in	  basis-‐
ondersteuning	  en	  de	  financiële	  verantwoor-‐
ding	  van	  samenwerkingsverbanden.	  	  
	  
	  

Informatiemiddag	  CvT,	  paramedici	  etc.	  	  
5	  oktober	  2017	  
	  
Op	  5	  oktober	  a.s.	  vindt	  een	  informatiemiddag	  
plaats	  voor	  nieuwe	  orthopedagogen,	  intern	  
begeleiders,	  specialisten	  en	  alle	  andere	  
belangstellende	  collega’s.	  Tijdens	  deze	  middag	  
geeft	  de	  Commissie	  van	  Toelaatbaarheid	  een	  
toelichting	  op	  de	  route	  die	  gevolgd	  wordt	  bij	  
een	  verwijzing	  naar	  SBO	  of	  SO	  en	  de	  rol	  die	  de	  
Commissie	  daar	  bij	  speelt.	  Eveneens	  komen	  
tips	  aan	  de	  orde	  op	  basis	  van	  de	  bevindingen	  
met	  de	  dossiers	  die	  de	  afgelopen	  drie	  jaar	  zijn	  
behandeld	  zijn.	  	  
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Deze	  middag	  wordt	  verder	  informatie	  gegeven	  
over	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  inzet	  van	  de	  
paramedici.	  Voor	  deze	  expertise	  is	  in	  samen-‐
werking	  met	  andere	  samenwerkingsverban-‐
den	  een	  contract	  afgesloten	  met	  Cedin.	  	  
Zo	  mogelijk	  wordt	  deze	  middag	  benut	  om	  ook	  
andere	  zorg-‐	  en	  of	  ondersteuningsmogelijk-‐
heden	  voor	  het	  voetlicht	  te	  brengen.	  Nadere	  
informatie	  volgt	  direct	  na	  de	  zomervakantie.	  
	  
	  
Werkbezoeken	  SBO	  en	  SO	  	  
10	  oktober	  2017	  
	  
Op	  10	  oktober	  staan	  de	  deuren	  van	  de	  SBO	  en	  
SO-‐scholen	  in	  onze	  regio	  open.	  Er	  kan	  een	  
keuze	  worden	  gemaakt	  uit	  drie	  mogelijk-‐
heden:	  Schakelveld,	  de	  Boei	  en	  de	  Meander.	  
	  
Schakelveld.	  

Op	  10	  oktober	  2017	  van	  9.00	  tot	  11.30	  uur	  is	  
er	  gelegenheid	  om	  een	  gecombineerd	  werk-‐
bezoek	  af	  te	  leggen	  op	  de	  drie	  speciale	  voor-‐
zieningen	  in	  het	  Schakelveld.	  

• Plateau	  Kindcentrum	  W.A.	  van	  
Liefland	  (SO)	  en	  Plateau	  Leercentrum	  
W.A.	  van	  Liefland	  (VSO)	  www.liefland-‐
assen.nl	  

• De	  Aventurijn	  (SO4)	  
www.renn4.nl/school/de-‐aventurijn/	  

• De	  Trampoline	  (Onderwijskundig	  
expertisecentrum	  jonge	  kind)	  

Er	  wordt	  gestart	  met	  een	  gezamenlijke	  pre-‐
sentatie,	  waarna	  de	  drie	  verschillende	  scholen	  
worden	  bezocht.	  

Aanmelden	  voor	  deelname	  aan	  het	  werkbe-‐
zoek	  bij	  Carina	  van	  de	  Barg:	  dir@liefland-‐
assen.nl	  

	  

SBO	  de	  Boei	  

Op	  10	  oktober	  zijn	  collega’s	  welkom	  op	  SBO	  
de	  Boei,	  Wethouder	  Bergerweg	  2a	  in	  Assen.	  
Zie	  ook	  www.sbodeboei.nl	  .	  We	  starten	  om	  
8.45	  met	  een	  inleiding	  over	  de	  organisatie	  van	  
de	  school.	  Daarna	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  in	  
de	  groepen	  te	  kijken.	  Als	  afsluiting	  gaan	  we	  
van	  11.00-‐11.30	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  en	  is	  er	  
gelegenheid	  om	  vragen	  te	  stellen.	  Graag	  zien	  
we	  je	  op	  10	  oktober	  a.s.	  Geef	  	  je	  op	  bij	  Ria	  
Ton,	  directie.boei@cogdrenthe.nl	  

	  

SBO	  de	  Meander	  

Welkom	  op	  De	  Meander,	  een	  school	  voor	  spe-‐
ciaal	  basisonderwijs.	  Er	  zitten	  ongeveer	  220	  
leerlingen	  op	  school	  en	  er	  zijn	  rond	  de	  40	  per-‐
soneelsleden	  werkzaam.	  De	  groepsgrootte	  in	  
de	  onderbouw	  (groep	  3	  en	  4)	  is	  15	  leerlingen	  
en	  vanaf	  de	  middenbouw	  maximaal	  17	  leer-‐
lingen.	  

De	  Meander	  is	  speciaal	  en	  dat	  komt	  tot	  	  uiting	  
in	  onze	  manier	  van	  werken	  met	  kinderen,	  
zowel	  pedagogisch	  als	  didactisch.	  Veel	  van	  de	  
leerlingen	  zijn	  ‘vastgelopen’	  in	   het	  regulier	  
basisonderwijs.	  	  De	  Meander	  is	  in	  staat	  om	  
kinderen	  weer	  plezier	  in	  leren	  te	  geven	  door	  
een	  onderwijsaanbod	  op	  maat	  te	  bieden	  
gekoppeld	  aan	  een	  positieve	  leeromgeving	  
waardoor	  ze	  zich	  kunnen	  ontwikkelen	  op	  het	  
niveau	  dat	  bij	  hen	  past.	  De	  Meander	  leert	  de	  
kinderen	  verantwoordelijkheidsgevoel,	  het	  
leren	  leren	  en	  inzicht	  in	  zichzelf	  te	  verkrijgen.	  
Hierbij	  zijn	  de	  kernwaarden	  van	  onze	  school,	  
respect,	  veiligheid	  en	  betrokkenheid	  leidend.	  
Positive	  Behavior	  Support,	  PBS,	  is	  de	  rode	  lijn	  
binnen	  onze	  school	  als	  het	  gaat	  om	  sociaal	  
gedrag.	  Binnen	  onze	  visie	  staan	  de	  basis-‐
behoeften	  van	  kinderen,	  competentie,	  relatie	  
en	  autonomie,	  centraal.	  Wilt	  u	  meer	  weten	  
over	  onze	  school?	  Bezoek	  dan	  onze	  website	  
www.sbodemeander.nl	  of	  kom	  langs!	  
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Op	  dinsdag	  10	  oktober	  zijn	  alle	  collega’s	  uit	  
het	  samenwerkingsverband	  welkom	  om	  onze	  
school	  te	  bezoeken.	  We	  zullen	  om	  8.45u	  star-‐
ten	  met	  een	  inleiding	  over	  de	  organisatie,	  het	  
TOM-‐onderwijs	  en	  de	  wijze	  waarop	  de	  zorg	  is	  
ingericht.	  Daarna	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  voor	  
een	  rondleiding,	  om	  in	  de	  groepen	  te	  kijken	  en	  
met	  onze	  experts	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  We	  slui-‐
ten	  centraal	  af	  om	  11.30u.	  Mocht	  u	  hier	  
belangstelling	  voor	  hebben	  dan	  kunt	  u	  zich	  
opgeven	  bij	  Willemijn	  van	  der	  Laan:	  
w.vdlaan@sbodemeander.nl	  .	  Wij	  zien	  u	  graag	  
op	  dinsdag	  10	  oktober!

 
	  

	  
Jaarlijkse	  PO-‐VO-‐middag	  	  
18	  oktober	  2017	  
	  
De	  jaarlijkse	  PO-‐VO-‐middag	  is	  gepland	  op	  18	  
oktober	  2017	  en	  zal	  plaatsvinden	  bij	  PrO-‐
Assen.	  Informatie	  over	  het	  programma	  en	  
wijze	  van	  aanmelding	  wordt	  via	  de	  scholen	  
verspreid.	  
	  
Met	  ingang	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar	  is	  het	  
samenwerkingsverband	  Primair	  Onderwijs	  
vertegenwoordigd	  in	  de	  werkgroep	  10	  -‐14	  
(PO/VO).	  Op	  deze	  wijze	  kan	  de	  overstap	  van	  
leerlingen	  van	  primair	  onderwijs	  naar	  voort-‐
gezet	  onderwijs	  in	  de	  regio	  Noord-‐	  en	  Midden-‐
Drenthe	  beter	  gestroomlijnd	  worden.	  
Afspraken	  gelden	  dan	  voor	  alle	  scholen	  in	  de	  
regio.	  
	  

De	  Ondersteuningsplanraad	  

De	  Ondersteuningsplanraad	  (het	  medezeg-‐
genschapsorgaan	  van	  het	  samenwerkings-‐
verband)	  heeft	  zich	  herbezonnen	  op	  de	  taken	  
en	  werkwijze.	  Dit	  heeft	  enkele	  initiatieven	  
opgeleverd.	  

De	  OPR	  spreekt	  twee	  keer	  per	  jaar	  met	  de	  
‘toezichthouder’	  van	  het	  samenwerkings-‐

verband.	  Het	  eerste	  overleg	  tussen	  de	  ALV	  
(intern	  toezichthoudend	  orgaan)	  en	  de	  OPR	  
heeft	  plaatsgevonden	  op	  26	  juni	  jl.	  Aan	  de	  
orde	  kwamen	  onder	  meer	  de	  interne	  werk-‐
wijze	  van	  de	  OPR	  en	  enkele	  speerpunten	  van-‐
uit	  de	  OPR	  voor	  het	  samenwerkingsverband.	  
Het	  tweede	  overleg	  staat	  voor	  december	  
gepland.	  	  

Bij	  passend	  onderwijs	  is	  sprake	  van	  een	  ver-‐
deling	  van	  verantwoordelijkheden	  tussen	  
schoolbestuur	  en	  samenwerkingsverband.	  Om	  
invloed	  uit	  te	  oefenen	  op	  zowel	  het	  beleid	  van	  
het	  samenwerkingsverband	  als	  op	  het	  beleid	  
van	  de	  schoolbesturen,	  gaat	  de	  OPR	  volgend	  
schooljaar	  op	  bezoek	  bij	  de	  GMR-‐en	  van	  de	  
schoolbesturen.	  Doel	  is	  informatie-‐uitwisse-‐
ling	  en	  zo	  mogelijk	  afstemming	  van	  standpun-‐
ten.	  	  

Het	  statuut	  en	  de	  reglementen	  van	  de	  OPR	  
worden	  geëvalueerd	  en	  herzien.	  Hierbij	  wor-‐
den	  ook	  de	  wijzigingen	  in	  verband	  met	  de	  wet	  
versterking	  bestuurskracht	  meegenomen.	  	  

Met	  ingang	  van	  1	  augustus	  a.s.	  is	  Frank	  de	  
Ronde	  voorzitter	  van	  de	  OPR.	  De	  rollen	  van	  
secretaris	  en	  penningmeester	  worden	  na	  de	  
vakantie	  verdeeld.	  Er	  wordt	  een	  ‘ambtelijk	  
secretariaat’	  aangetrokken	  om	  de	  OPR	  te	  
ondersteunen	  bij	  planning	  en	  verslaglegging.	  

Voor	  een	  toelichting	  en	  vragen	  kan	  contact	  
worden	  opgenomen	  met	  de	  OPR	  
opr@swv2201po.nl	  

	  
Contactgegevens	  samenwerkingsverband	  
	   
Algemeen	   info@swv2201po.nl	  	  
Coördinatie	   r.schenk@swv2201po.nl	  
CvT	   cvt@swv2201po.nl	  
OPR	   opr@swv2201po.nl	  	  	  
http://www.passendonderwijs-‐po-‐22-‐01.nl	  



	  

	  

	  


