
 

Januari 2014     

Nieuwsbrief SWV 23-02 

  Dit is de eerste Nieuwsbrief van dit jaar, nummer 07, jaargang 02, januari 2014. 
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich hiervoor via onze website heeft 
aangemeld. 

  

 

Op Overeenstemming Gericht Overleg 

  Op 15 januari 2014 vond het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met 
de aangesloten gemeenten Enschede, Hengelo, Borne, Hof van Twente, 
Haaksbergen, Oldenzaal, Dinkelland en Losser plaats. Hier werd het concept 
Ondersteuningsplan besproken en dan met name de thema's jeugdzorg, 
leerlingenvervoer, leerplicht en huisvesting. Deze overeenstemming is bereikt 
waarna het bestuur van het SWV en de verantwoordelijk wethouders onderwijs 
c.a. van de gemeenten de overeenkomst OOGO hebben ondertekend. 
Aangezien het een plan op hoofdlijnen is, vinden de wethouders het van belang 
om jaarlijks een evaluatie te plannen zodat doelen eventueel kunnen worden 
bijgesteld. Dat werd door het bestuur van harte ondersteund en jaarlijks, in 
december of januari, zullen partijen elkaar wederom treffen. 

 

  

 

Kick Off Passend Onderwijs 

  Hedenmiddag, 22 januari 2014, vond een Kick Off plaats voor directies en interne 
begeleiders van alle scholen die vallen binnen het SWV 23-02. Er werd massaal 
gehoor gegeven aan de uitnodiging. Tijdens de presentatie over passend 
onderwijs kwam duidelijk naar voren dat de wereld na 1 augustus 2014 niet 
verandert! Vervolgens werden enkele filmpjes getoond over 'good practices' 
waarop de aanwezigen konden reageren. Het was een plezierige middag waarbij 
de aanwezigen hopelijk hebben kunnen ervaren dat passend onderwijs zeker 

  



kansen biedt. De presentatie zal op de website www.swv2302.nl worden 
vermeld, evenals twee van de getoonde filmpjes. 

 

 

Ondersteuningsplan 

  Het Ondersteuningsplan is hedenmiddag met het bestuur besproken. Het bestuur 
heeft een voorgenomen besluit genomen door in te stemmen met het plan. De 
Onderteuningsplanraad (OPR) heeft het plan nu ontvangen, ruim voor 1 februari 
2014, en heeft vier weken de tijd om hiermee in te stemmen. De komende weken 
gaat het bestuur nog twee keer in gesprek met de OPR over het 
Ondersteuningsplan.  

  

 

Vragen/opmerkingen? 

  Zijn er naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen/opmerkingen. Stel ze via het 
mailadres info@swv2302.nl. 
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