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Laatste Nieuwsbrief van 2012 

  Dit is Nieuwsbrief 11 van 21 december 2012, de laatste van dit kalenderjaar, die u ontvangt 
omdat u zich hiervoor via onze website heeft aangemeld. 

  

 

Stand van zaken 

  De afgelopen tijd stond voor de stuurgroep SWV 23-02 in het teken van de voorbereidingen 
rond het bestuurlijke model, de statuten en een eerste gedachtewisseling over het 
verdeelmodel. De aanwezige schoolbestuurders hebben op 19 december jl. zonder op- of 
aanmerkingen ingestemd met het bestuurlijke model. Over de statuten waren nog vragen en 
opmerkingen. Afgesproken is deze statuten voorlopig vast te stellen met dien verstande dat 
reacties van bestuurders worden gebundeld en met een notaris worden afgestemd. Een tweede 
concept, inclusief gewijzigde aansluitingsovereenkomst, wordt vervolgens per mail aan de 
bestuurders voorgelegd ter instemming. Indien deze akkoord worden bevonden, kan daarna 
ook de aansluitingsovereenkomst door elk bestuur worden ondertekend. 

Zestien besturen waren vertegenwoordigd, vier besturen moesten zich helaas verontschuldigen 
en van twee besturen is geen bericht ontvangen.  

  

 

Leerlinggebonden Financiering (LGF) 

  Per 1 augustus 2014 stopt de leerlinggebonden financiering (het rugzakje). En hoewel de 
regeling beëindigd wordt, blijven er natuurlijk wel kinderen die de extra ondersteuning meer dan 
nodig hebben! Gelukkig blijven de middelen voor de rugzakjes wel bestaan. Deze middelen 
gaan echter niet meer naar de scholen, maar naar het nieuwe samenwerkingsverband. Alle 
partners in dat samenwerkingsverband hebben de opdracht ervoor te zorgen dat deze middelen 
ingezet gaan worden voor de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijs en 
ondersteuningsbehoefte in de vorm van arrangementen. 

  

 

Bijeenkomsten in 2013 

  Ook in 2013 zullen diverse bijeenkomsten op de rol staan, te beginnen met een informatieve 
bijeenkomst in januari a.s. voor leden van de GMR-en. De schoolbesturen hebben hierover 
reeds een vooraankondiging ontvangen. Een vriendelijk verzoek aan de bestuurders om uw 
opgave (maximaal 2 GMR-leden en 1 bestuurder) voorzien van namen en functies uiterlijk 14 
januari 2013 per mail kenbaar te maken op info@swv2302.nl. 

  

 

Tot slot 

  Het jaar is bijna ten einde. Een bijzonder goed jaar waarin intensief doch zeer constructief en in 
een goede sfeer is samengewerkt. Ook volgend jaar gaan we weer voortvarend aan de slag. 
Wij willen u allen langs deze weg hartelijk danken voor de prettige samenwerking en de 
plezierige contacten. 

Wij wensen u allen fijne feestdagen en een goed en bovenal gezond 2013 
toe! 
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