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Nieuwsbrief SWV 23-02 

  Dit is Nieuwsbrief nummer 08, jaargang 02, 2 juni 2014. U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u 
zich hiervoor via onze website heeft aangemeld. 

  

 

Ondersteuninsplan 2014-2018 

  Het bestuur heeft het Ondersteuningsplan voor de periode 2014-2018 op 23 april jl. vastgesteld. 
Het plan is te downloaden op onze website www.swv2302.nl. Momenteel neemt het bestuur de 
uitwerking van de jaarplanning, zoals in het plan weergegeven, ter hand. 

  

 

Algemene informatiefolder 

  Op veler verzoek heeft het SWV 23-02 een algemene informatiefolder gemaakt voor ouders en 
leerkrachten. Een kleine oplage van de folder is inmiddels aan alle scholen binnen het SWV 23-
02 verstrekt. Aangezien het bestuur nog wijzigingen verwacht, zal de folder in september 
worden herzien en dan opnieuw worden gedrukt. Heeft u de folder niet ontvangen maar wel 
interesse, download dan de printversie op onze website www.swv2302.nl. 

  

 

Bekostiging SBO 2014-2015 

  De datum 1 augustus 2014 geldt als een 'nieuwe' start voor alle scholen voor speciaal 
basisonderwijs (SBO) in het land. Vanaf 2 augustus 2014 wordt er nieuw grensverkeer 
opgebouwd en dat grensverkeer geldt alleen als er sprake is van instroom van leerlingen uit de 
andere passend onderwijs regio’s. Dit nieuwe grensverkeer wordt betaald vanuit het principe 
'geld volgt leerling' en dat betekent dat iedere leerling die in een aanpalende regio naar het 
SBO gaat, betaald moet worden. De bekostigingssystematiek van het SBO verandert niet, maar 
de spelregels dus wel.. 

  

 

Solidariteitsfonds zware ondersteuning 

  Het solidariteitsfonds van het SWV 23-02 is bedoeld voor leerlingen met een hele specifieke 
ondersteuningsbehoefte, die rechtstreeks vanuit de voorschoolse voorzieningen of de 
thuissituatie in het speciaal onderwijs (SO) moeten instromen. Deze rechtstreekse instroom is 
echter niet bedoeld als automatische toelaatbaarheid tot het SO. Het gaat dus om leerlingen 
waarbij direct duidelijk is dat hun passende onderwijsplek in het speciaal (basis) onderwijs ligt 
en (nog) niet in het regulier onderwijs. Behalve deze leerlingen is het solidariteitsfonds ook 
bestemd voor de leerlingen met het Syndroom van Down, die binnen het reguliere onderwijs 
kunnen worden begeleid en ondersteund. Scholen die een leerling met het Syndroom van 
Down gaan begeleiden, kunnen zo lang de leerling de school bezoekt (of bij alsnog plaatsing op 
het SO) een beroep doen op het solidariteitsfonds. 

  

 

Aanmelding leerlingen uit voorschoolse periode 

  Voor de leerlingen met een ondersteuningsvraag in de voorschoolse periode (2-4 jaar), wordt 
de afspraak met de voorschoolse voorzieningen gemaakt dat deze leerlingen uiterlijk op de 
leeftijd van 3 jaar en 3 maanden worden aangemeld bij het steunpunt/zorgplatform in de 
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subregio waar de leerling woont. 

 

Bekostiging School Maatschappelijk Werk 

  Het SWV 23-02 krijgt voor het schooljaar 2014-2015 ook een bedrag voor de bekostiging van 
het School Maatschappelijk Werk. Deze bekostiging wordt door het bestuur van SWV 23-02 
doorbetaald aan de besturen waarbij de leerlingen die in aanmerking komen voor deze 
bekostiging, ingeschreven staan. 

  

 

Subregio's SWV 23-02 

  Om preventief en zo dicht mogelijk bij een kind te kunnen werken, is het SWV 23-02 verdeeld in 
drie subregio's. Schoolbesturen binnen de subregio’s werken onderling samen en maken 
afspraken over onderwijsondersteuning van kinderen. Dat gebeurt op basis van de centrale 
afspraken die SWV 23-02 met de subregio’s heeft gemaakt. Vanaf 1 augustus 2014 zijn er drie 
subregio’s gevormd: -Subregio Hengelo (met schoolbesturen in de gemeenten Hengelo, Borne, 
Hof van Twente en Haaksbergen); -Subregio Noordoost Twente (met schoolbesturen in de 
gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser); -Subregio Enschede (met schoolbesturen in de 
gemeente Enschede). 

  

 

Vragen en/of opmerkingen? 

  Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan op 
info@swv2302.nl. 
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