
 

 
UITNODIGING INFORMATIEMIDDAG 16 OKTOBER 2019 

 
Geachte directies, leerkrachten bovenbouw, docenten en intern begeleiders,   
 
Sinds enkele jaren wordt door de ‘Werkgroep 10-14’ een informatiemiddag georganiseerd voor het PO en VO, 
met als doel de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo passend en soepel mogelijk te 
laten verlopen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van twee samenwerkingsverbanden, die beleid 
voorbereiden en acties uitvoeren voor alle scholen /schoolbesturen in het SWV.   
 
Wij nodigen je van harte uit op woensdag 16 oktober 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur op CS Vincent van Gogh 
locatie Salland. Het programma bestaat uit een centrale inleiding en drie workshops (roulatiemodel). Bij 
binnenkomst wordt de indeling van de groepen en de volgorde van de workshops bekend gemaakt.  
 
14.45 uur Inloop met koffie en thee 
15.00 uur Opening door Renate Schenk (coördinator/directeur SWV-en PO en VO, voorzitter werkgroep 10-14) 

15.15 uur Workshopronde 1 
15.45 uur Workshopronde 2 
16.15 uur Workshopronde 3 
16.45 uur Afsluiting met hapje en drankje 
 
Toelichting workshops 
1. Hoogbegaafdheid 
Binnen het SWV blijkt dat voor een beperkt aantal leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid zowel de 
VO-school (ook als gebruik wordt gemaakt van de rebound-voorziening) als de VSO-school (VSO Havo Atlas) 
handelingsverlegen is. Naar aanleiding van de subsidie voor deze leerlingen, is er vanuit het SWV een 
projectvoorstel geschreven. Samen willen we een dekkend netwerk ontwerpen voor de ondersteuningsvragen 
rondom (hoog)begaafdheid.  
Esmée Post, afdelingsmanager dr. Nassau College  
 
2. Lwoo-PrO 
De afgelopen twee jaar is er ervaring opgedaan in het beperken van de toetsdruk voor de toelatingsonderzoeken 
voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs. 
In deze workshop informatie hierover en over verdere zaken aangaande toelating Lwoo en PrO 
Annette Dijkstra, orthopedagoog PrO Assen / Mylene Hemmes, leerkracht groep 8 Het Octaaf (CKC Drenthe) 
 
3. OSO documenten en een vernieuwd onderwijskundig rapport 
Bij de aanmeldingen voor de verschillende VO-scholen wordt opgemerkt dat er nog grote verschillen bestaan 
welke documenten en hoe ze worden aangeleverd. 
Tijdens deze workshop gaan we in op de afspraken die er liggen en hoe de documenten zo aangeleverd kunnen 
worden dat het voor PO en VO zo efficiënt mogelijk verwerkt wordt. 
Tevens willen we graag met jullie in gesprek over een vernieuwd onderwijskundig rapport met meer aandacht 
voor de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
Bert Benjamins, coördinator basisonderwijs CS Vincent van Gogh (locatie Salland) en  Esther van Dijk, leerkracht 
De Schutkampen (CKC Drenthe) 
 
Aanmelden voor deze informatiemiddag kan tot 4 oktober 2019  via  https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl 
(klik rechts op de knop professionalisering).  
Heb je vooraf vragen die je graag beantwoord wilt hebben tijdens de workshop, mail deze vragen dan uiterlijk 4 
oktober 2019 naar h.a.westerhof@plateau-assen.nl  
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