Bijlage OP A.3.b.

2019 - 2020 jaarplanning-werkagenda SWV PO 20.01
Note: alle blauw gekleurde activiteiten|uitwerkingen hebben dit schooljaar (2019-2020) prioriteit

HOOFDTHEMA
Monitoring en
evaluatie

Extra
ondersteuning

UITWERKING

PLANNING

Leerlingenstromen opvragen schooljaar '18- November –
'19
december 2019
Rapportage monitor 2018 -2019

jan-20

Kwalitatieve gesprekken in de regio’s

Maart – juni 2020

CONCRETE DOELEN, OPBRENGSTEN EN INDICATOREN
Rapportage monitor op basis van kwantitatieve gegevens, als basis
voor een kwalitatief gesprek in de regio’s

Verdiepend inzicht n.a.v. de leerlingenstromen

Actualisering notities, waaronder:
*Terugplaatsing

Januari – juni 2020 Helder gedeeld beleid m.b.t. terugplaatsing

* Toelaatbaarheid en plaatsing SO en SBO Januari – juni 2020 Op basis van een evaluatie geactualiseerde notitie Toelaatbaarheid en
plaatsing
SO enroute,
SBO waarbij helder is welke ondersteuning bij de
feb-20
Een duidelijke
aanpak op welk moment van het SWV verwacht kan worden

*Voorzien in ondersteuning bij de aanpak
van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte, crisisleerlingen
en (dreigende) thuiszitters

Ondersteuningss Dekkend onderwijs continuüm waar het
de regio’s overstijgt:
tructuur
*Inzicht in de populatie van de SBO en SO Januari – juni 2020 Duidelijkheid over hoe inzicht kan worden verkregen in de populatie
scholen: onderzoeken van de
van de scholen
mogelijkheden van een
verscheidenheidsindex voor het SBO / SO
in relatie tot het doelgroepenmodel
LECSO, daaraan gekoppeld beleid rondom
leerlingen met een residentiele of
justitiele achtergrond

*Uitwerking subsidie meer- en
hoogbegaafde leerlingen op het niveau
van het SWV

December 2019 –
juni 2020

Aanstellen projectleider, voorzien in wat overstijgend nodig is op het
niveau van het SWV

EVALUATIE

*Agenderen van problematiek m.b.t.
volverklaringen/wachtlijsten en
leerlingen waarvoor geen passend
aanbod is

Samenwerking
onderwijs en
gemeenten

Begroting /
Besteding en
bestemming
middelen

Gezamenlijke inzet op het voorkomen van thuiszitten

*Overzicht van waar het dekkend
Schooljaar 2019 onderwijs continuüm uit bestaat en welke 2020
ondersteuning waar te vinden is

Actueel overzicht op de website

Heldere afspraken tussen onderwijs en
Route: december
gemeenten over route en handelwijze bij 2019 Uitwerking:
gezamenlijke casuïstiek
januari - juni 2020

Een route met afspraken en werkwijze op basis waarvan casuïstiek
gezamenlijk door onderwijs en gemeente wordt opgepakt

Inventariseren welke samenwerking er
overstijgend op de scholen plaatsvindt,
onderzoek naar mogelijkheden
populatiebekostiging

Communicatie

Schooljaar 2019 –
2020

Schooljaar 2019 2020

Actueel overzicht van overstijgende samenwerking om op SWV-niveau
te kunnen delen en te komen tot populatiebekostiging

Initiëren en organiseren van uitwisseling Schooljaar 2019 van informatie, kennis en expertise (bijv. 2020
tussen bovenschoolse
ondersteuningsteams)

Uitwisselings- en informatiebijeenkomsten m.b.t. nieuwe
ontwikkelingen en samenwerking

Actuele website

Schooljaar 2019 2020

Een actuele weergave van het SWV voor ouders en professionals

Nieuwsbrieven

3 tot 4 keer in het
schooljaar 2019 2020

Nieuwsbrieven waarin de laatste ontwikkelingen gedeeld worden

Begroting 2020 en besteding middelen
SWV over 2019

apr-20

Jaarverslag 2019 en begroting 2020, financiële kwartaalrapportages

