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Nieuws & wetenswaardigheden voor & over samenwerkingsverband PO 20.01
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:










Aanmelding, inschrijving & zorgplicht
Project hoogbegaafdheid
Werkgroep ‘dekkend netwerk’ krijgt opdracht
van het dagelijks bestuur
Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring-TLV-nu
digitaal en AVG proof
Indigo dossiers overdracht PO-VSO
Gelijke Kansen Alliantie een mooi beeld in 3 ½
minuut
Verbeteraanpak passend onderwijs en route
naar inclusiever onderwijs
Samenwerkingsverband PO 20.01 gaat Social!
Wil je ook op de hoogte blijven? Meld je dan zelf aan voor de nieuwsbrief

Aanmelding, inschrijving & zorgplicht
Het SWV PO 20-01 heeft een notitie geschreven over aanmelding, inschrijving en
zorgplicht. In deze notitie wordt zowel in tekst als schema duidelijk gemaakt
welke regels er gelden bij een aanmelding van een leerling op een school. De hele
notitie (D3c) staat op de website onder documenten & instrumenten >>
https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/onderwijsprofessionals/home/

Project hoogbegaafdheid
Eind 2019 is de subsidie voor begaafde leerlingen toegekend. De subsidie wordt
SWV breed en ook vanuit de 4 regio’s ingezet volgens het plan dat gezamenlijk
per regio is ingediend. De uitwerking van het plan van aanpak, inclusief de
besteding en bestemming van de toegekende middelen, maakt onderdeel uit van de zowel de
regionale werkagenda’s als die van het samenwerkingsverband in haar geheel. Voor meer
informatie>>po2001.passendonderwijsgroningen.nl/onderwijsprofessionals/subsidie-begaafde-leerlingen/
Werkgroep ‘dekkend netwerk’ krijgt opdracht van het dagelijks bestuur
Passend onderwijs heeft als ultiem doel dat er voor alle leerlingen een passende
plek is in het samenwerkingsverband. Dat lukt voor heel veel leerlingen gelukkig
wel. Voor een kleine groep leerlingen moeten ouders samen met de school vaak
heel lang zoeken naar een passende plek. Om juist ook voor die kinderen een zo’n
thuisnabij mogelijke voorziening te realiseren heeft het bestuur van het SWV een
werkgroep ‘dekkend netwerk’ ingericht die onder leiding van de coördinator van het SWV uitwerking
gaat geven aan een heel concrete opdracht. De opdracht vind je hier
>>https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/onderwijsprofessionals/overige-documenten-eninstrumenten/

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring-TLV-nu digitaal en AVG proof
Als vervolg op het compacter maken van de Commissie van Advies en de invoering
van nieuwe routes met minder administratieve last zetten we nu de vervolgstap
door de TLV-aanvraag te digitaliseren middels de TLV module van Indigo en het
proces AVG-proof te maken. De professionalisering van de onderbouwing van de
adviezen en de weergave van de dialoog heeft een plek gekregen, door het toevoegen van het
doelgroepenmodel (LECSO1). Voor de handreiking en meer informatie >>
po2001.passendonderwijsgroningen.nl/ondersteuningsroute/de-toelaatbaarheidsverklaring-tlv-2/

Indigo dossiers overdracht PO-VSO
Wettelijk gezien ligt de aanvraag voor een TLV VSO bij het VSO en niet bij het PO.
Die functionaliteit was tot nu toe niet beschikbaar binnen Indigo en blijkt lastiger te realiseren dan
gedacht. Het simpel overzetten van een TLV aanvraag van het ene SWV naar het andere SWV is voor
nu nog geen haalbare optie.
Zolang deze nieuwe functionaliteit er niet is geldt de oude procedure.

Gelijke Kansen Alliantie
De schoolbesturen Marenland en Noordkwartier (regio Noord) zetten samen met
andere partners in op het optimaal ontwikkelen van talent van leerlingen in het PO,
VO en MBO. Zij krijgen niet allemaal (de juiste) ondersteuning vanuit huis, waardoor
ze hun capaciteiten niet optimaal leren benutten. De film geeft in 3 ½ minuut een mooi beeld van
het Regionaal Expertise Team van deze schoolbesturen. https://youtu.be/C_hwiTQw3fI
Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs (4 november 2020, Arie Slob)
Nu de eerste 6 jaren van passend onderwijs voorbij zijn is het tijd om een soort van tussenbalans op
te maken. Dat is landelijk opgepakt en uitgevoerd en de resultaten van die evaluatie zijn
samengevat in 25 verbeterpunten voor de komende jaren. Passend Onderwijs blijft, maar vergt hier
en daar wel wat aanpassingen, verbeteringen en verfrissende ambities. Deze verbetermaatregelen
zijn hier >> https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/onderwijsprofessionals/overige-documenten-eninstrumenten/ te lezen.
Samenwerkingsverband PO 20.01 gaat Social!
We willen verbindingen maken, kennis en goede ideeën vinden, delen & laten zien.
Vakgenoten zoeken & vinden, vacatures delen en ons netwerk verbreden. En
daarom hebben we nu een eigen LinkedIn pagina. Dus Link & start met delen >>
https://www.linkedin.com/company/swvpo20-01
Wil je ook op de hoogte blijven? Meld je dan zelf aan voor de nieuwsbrief
Het samenwerkingsverband wil dat álle medewerkers & besturen van scholen de
nieuwsbrief zelf kunnen ontvangen. En ook ouders en andere geïnteresseerden
natuurlijk. Aanmelden kan op de HOME page van de website van ons
samenwerkingsverband >>https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/
& MEER NIEUWS.…….
‘Klassen’ over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs van www.human.nl/klassen.html
Meetup Groningen donderdag 1 april 2021 vindt de Meetup plaats in het Stadslab in Groningen van 18.30 uur –
21.30 uur. Aanmelden via: https://www.human.nl/klassen/meetups-events/groningen

Verrassend Passend deel 2
dit boek vertellen medewerkers van SWV-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en
medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.
Nieuwsgierig? Hier een preview www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/verrassendpassend/
Stappenplan eindtoets in coronatijd
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/stappenplan-eindtoets-in-coronatijd
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Veilig omgaan met e-mail
Je ontvangt deze nieuwsbrief nu nog vanuit het samenwerkingsverband.
De volgende keer willen we, in verband met de Wet op Persoonsgegevens (AVG), het via een mailprogramma doen zodat
iedereen zichzelf kan aan- & afmelden.

