
 

April 2012     

BELANGRIJKE MEDEDELING! 

  Bij deze laten wij u weten dat de besturenbijeenkomst SWV 23-02 op 11 april a.s. voor 
schoolbestuurders, GMR-leden en beleidsmedewerkers onderwijs van de gemeenten in het 
Twentekwartier van de Grolsch Veste, NIET DOORGAAT! U heeft zich aangemeld voor deze 
bijeenkomst en daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

  

 

Reden van uitstel 

  Helaas heeft de stuurgroep SWV 23-02 moeten besluiten om deze bijeenkomst uit te 
stellen.  De reden van dit uitstel is dat er nieuwe bekostigingscijfers met betrekking tot de 
ondersteuningsmiddelen voor de lichte en zware ondersteuning van OC&W/DUO zijn 
binnengekomen die na een eerste bestudering door de stuurgroep als niet correct worden 
beschouwd. 

Dat houdt in dat deze overzichten onderbouwd zullen worden terug gestuurd naar OC&W en de 
ervaring leert dat het vervolgens even duurt voordat er een tegenreactie komt. Dat is geen onwil 
van OC&W, maar heeft alles te maken met de zuiverheid en zorgvuldigheid waarmee de 
analyse van de cijfers gemaakt moet worden. 

De stuurgroep is unaniem van mening dat het niet wenselijk is een bestuurlijke bijeenkomst te 
beleggen waarin feitelijk geen nieuwe – dan wel onbetrouwbare – informatie kan worden 
gepresenteerd die cruciaal is voor het inrichten en uitwerken van het beleid passend onderwijs 
in de regio 23-02 PO. 

  

 

Nieuw te plannen bijeenkomst 

  Om er zeker van te zijn dat we in de nieuw te plannen bijeenkomst alle correcte informatie 
kunnen geven, zullen we op korte termijn een nieuwe datum vaststellen (mei of juni). 
Vanzelfsprekend ontvangt u zo spoedig mogelijk nader bericht over zowel de datum, het 
tijdstip als de locatie. 

Ondertussen blijven wij u, via de vertegenwoordigers van alle besturen in de stuurgroep SWV 
23-02 en via Nieuwsbrieven, natuurlijk informeren. Vanzelfsprekend kunt u ook gebruik maken 
van de diensten van de procesbegeleider Roel Weener. 

  

 

Communicatie met uw achterban 

  Vele bestuurders, GMR-en en secretariaten hebben in één mail meerdere mensen aangemeld 
voor de bijeenkomst. Daarom beschikken wij niet over alle mailadressen om deze mensen 
rechtstreeks te bereiken. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ook deze mensen in kennis te 
stellen van het niet doorgaan van de bijeenkomst. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

  

 

Vragen en/of opmerkingen? 

  Wij verwachten u hiermee naar behoren te hebben ingelicht.   



Mocht u naar aanleiding van deze extra nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, laat u 
ons dat dan weten via mailadres info@swv2302.nl. 

 

  Colofon     

  Postbus 369   
  7570 AJ Oldenzaal   
  info@swv2302.nl    
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