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Welkom 

  Dit is Nieuwsbrief nummer 04, jaargang 02, 6 september 2013. U ontvangt deze Nieuwsbrief 
omdat u zich hiervoor via onze website heeft aangemeld. 

  

 

Veel succes dit schooljaar! 

  Het schooljaar is alweer enkele weken oud. Binnen ons SWV zijn we voortvarend aan het werk 
gegaan en de eerste vergaderingen zijn al geweest. Voor ieder van ons wordt het een 
spannend schooljaar. De ingangsdatum, 1 augustus 2014, waarop de Wet Passend Onderwijs 
van kracht wordt, komt nu snel dichterbij. Het bestuur van SWV 23-02 is ervan overtuigd dat het 
ons, samen met velen van u, zal lukken om per deze datum met een goed ingericht SWV te 
kunnen starten. Wij wensen u allen veel succes dit schooljaar! 

  

 

Vooraankondiging bijeenkomst directies en ib-ers 

  De afgelopen tijd hebben we al meerdere centrale bijeenkomsten georganiseerd voor diverse 
doelgroepen. Zo zijn de schoolbestuurders meerdere keren bijeen geweest in aanloop naar de 
formalisering van het SWV maar ook om met elkaar van gedachten te wisselen over het 
verdeelmodel. Ook is een bijeenkomst georganiseerd met de leden van de GMR-en in aanloop 
naar de inrichting van de Ondersteuningsplanraad. 

Nu is het de beurt aan directies en interne begeleiders. Voor deze groep organiseren wij op 
centraal niveau een bijeenkomst en wel op woensdag 22 januari 2014 vanaf 15.00 uur.  Als u 
tot deze doelgroep behoort, verzoeken wij u vriendelijk deze datum alvast in uw agenda’s te 
noteren. Gezien de omvang van ons SWV, kunnen per school 1 directielid en 1 interne 
begeleider worden afgevaardigd. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over het 
programma voor deze middag en waar we u verwachten. 

  

 

Ondersteuningsplan 

  Vanaf het schooljaar 2014-2015 zal SWV 23-02 aan het werk gaan aan de hand van het eerste 
ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan vervangt het huidige zorgplan. Het 
ondersteuningsplan is 4 jaar geldig en moet de volgende onderdelen bevatten: 

 Het niveau van basisondersteuning dat op alle vestigingen van scholen in het 
samenwerkingsverband aanwezig is. 

 De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van 
voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert, 
zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in 
het onderwijs krijgen. 

 De afspraken (procedure en criteria) die de bevoegde gezagsorganen hebben 
gemaakt over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra 
ondersteuning en de voorzieningen voor extra ondersteuning aan de scholen, inclusief 
een meerjarenbegroting. 

 De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen 
voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal 

  



onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs. 

 De procedure en het beleid voor de terugplaatsing of overplaatsing naar het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor leerlingen van wie de duur van de 
toelaatsbaarheidsverklaring is afgelopen. 

 De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs 
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 De manier waarop het samenwerkingsverband ouders informatie verstrekt over de 
ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke 
ondersteuningsmogelijkheden voor ouders. 

 In het primair onderwijs: de afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van het 
budget voor lichte ondersteuning aan de scholen voor speciaal basisonderwijs. 

 De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen voor zware 
ondersteuning voor leerlingen die na de jaarlijkse teldatum van 1 oktober instromen in 
het (v)so, inclusief de afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen 
aan het samenwerkingsverband door scholen bij een ontoereikend budget voor lichte 
ondersteuning. 

Het eerste deel van dit schooljaar zal het ondersteuningsplan worden gevuld met door het 
bestuur reeds vastgestelde documenten. Daarnaast zijn er nog hoofdstukken in ontwikkeling. 
De inhoud van het plan wordt besproken met bestuur, de Ondersteuningsplanraad alsmede 
het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). 

Via deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Registratie Samenwerkingsverband 

  Deze week zijn de handtekeningen gezet voor de officiële registratie van ons 
Samenwerkingsverband SWV 23-02 bij DUO. Alle stappen die hiervoor nodig zijn om tot 
registratie over te gaan, zijn inmiddels gezet. Het bestuur is verheugd dat SWV 23-02 dit ruim 
binnen de uiterste termijn van 1 november a.s. is gelukt.   

  

 

Aanmelden Nieuwsbrief 

  Naar aanleiding van de oproep in onze vorige Nieuwsbrief van juni jl., heeft u zich massaal voor 
onze Nieuwsbrief aangemeld. Blijft u uw medewerkers en collega's attenderen op deze extra 
service? Bij voorbaat dank! 

U kunt ons ook volgen op Twitter @swv2302. 

  

 

Vragen/opmerkingen? 

  Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, laat het ons dan 
weten. Stuur een mail naar info@swv2302.nl en wij nemen contact met u op. 

  

 

  Colofon     

  Postbus 369   
  7570 AJ Oldenzaal   
  info@swv2302.nl    
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