
Afgelopen	 schooljaar	 is	 de	 eerste
planperiode	 Passend	 onderwijs	 zorgvuldig
geëvalueerd	 en	 zijn	 de	 plannen	 voor	 de
komende	vier	jaren	geformuleerd.	Het	motto
voor	de	komende	periode	is	samenwerken
met	 ambitie.	 Het	 vormgeven	 van	 Passend
onderwijs	 vraagt	 passie,	 inspanning	 en
samenwerken	met	velen.	

Voor	de	komende	periode	 ligt	de	nadruk	op
verdere	 verbetering	 van	 de	 ondersteuning
op	 de	 scholen	 en	 versterking	 van	 de
samenwerking.	 Datzelfde	 geldt	 voor	 de
samenwerking	 met	 gemeenten	 en	 andere
partners	in	de	omgeving.	Het	versterken	van
het	 ondersteuningsaanbod	 voor	 leerlingen
die	 dat	 nodig	 hebben,	 is	 een	 gezamenlijke

hoofdtaak	van	ons	allemaal.	Het	ondersteuningsplan	beschrijft	de	keuzes
die	zijn	gemaakt	voor	de	planperiode	2018-2022.

Naast	 samenwerking	 willen	 we	 ook	 de	 gezamenlijke	 en	 eigen	 ambities
verhelderen.	Passend	onderwijs	blijft	zich	namelijk	verder	ontwikkelen	en
verbeteren.	 Het	 swv	 en	 de	 dragende	 schoolbesturen	 zullen	 zich	 de
komende	 jaren	 blijven	 inzetten	 om	 alle	 leerlingen	 in	 het	 primair
onderwijs	 in	de	 regio	Doetinchem	passend	onderwijs	 te	bieden.	Klik	 op
de	afbeelding	om	het	ondersteuningsplan	te	lezen.	

Het	ondersteuningsplan	 is	uitgewerkt	 in	een	activiteitenplan.	Wij	maken
een	 onderscheid	 tussen	 ‘reguliere	 activiteiten’	 en	 specifieke	 activiteiten
die	vooral	zijn	gericht	op	de	verdere	ontwikkeling	van	het	swv.	Klik	hier
voor	 het	 activiteitenplan.	 We	 zijn	 nog	 bezig	 met	 het	 voorbereiden	 en
inrichten	van	enkele	werkgroepen.	

Scholen	 kunnen	 voor
leerlingen	 een
toelaatbaarheidsverklaring
aanvragen	 voor	 een
passende	 plek	 op	 het
S(B)O.	 Hiervoor	 hebben
we	 een	 heldere
(ondersteunings)route
afgesproken.	 Deze	 route
en	 afspraken	 voor
aanmelding	 staan
beschreven	 in	 het
Handboek	 Passend
onderwijs.	In	september	2018	verschijnt	een	geactualiseerde	versie.

We	 zien	 net	 als	 afgelopen	 jaren	 een	 fikse	 toename	 van	 het	 aantal
toelaatbaarheidsverklaringen	(TLV)	aan	het	einde	van	het	schooljaar.	 In
het	 najaar	 gaan	 we	 dit	 wederom	 samen	 met	 onze	 besturen	 nader
analyseren.	Voor	nu	informeren	wij	jullie	over	de	aanvragen	tot	en	met	3
juli	 2018	 	 (opgenomen	 in	 bijgaand	 overzicht).	 De	 aantallen	 van	 	 de
schooljaren	 2014/2015	 tot	 en	 met	 2016/2017	 betreffen	 volledige
schooljaren.

Graag	vragen	we	jullie	aandacht	voor
de	geplande	OZL	vergaderingen.	Voor
komend	schooljaar	zijn	deze	gepland
op:
	10	oktober	2018									27	maart	2019
			7	november	2018					17	april	2019
	28	november	2018					22	mei	2019
	12	december	2018					19	juni	2019
	23	januari	2019										10	juli	2019		
	20	februari	2019
Deze	data	staan	ook	vermeld	op	onze

website.
Sluitingsdatum	schooljaar	2018-2019:	19	juni	2019

TOMMY
Ook	wij	hebben	te	maken	met	privacyregels
en	 AVG.	 Op	 de	 website	 is	 een	 nieuw
privacyreglement	 gepubliceerd.	 Daarnaast
gaan	we	over	op	een	digitaal	systeem	voor
het	 indienen	 van	 aanvragen	 voor	 een
toelaatbaarheidsverklaring.	 Dit	 systeem
heet	 TOMMY	 en	 is	 een	 op	 maat	 gemaakt
systeem	voor	ons	swv.	Wij	streven	naar	het
afhandelen	van	tlv’s	als	hamerstuk.	Deze	aanvragen	moeten	dan	wel	op
een	zorgvuldige	manier	worden	beoordeeld	door	alle	leden	van	het	OZL.
Met	de	invoering	van	TOMMY	kan	dit	effectief	en	efficiënt.	Op	dit	moment
draaien	we	‘proef’	met	een	aantal	besturen.	Scholen	ontvangen	voor	de
zomervakantie	 een	handleiding.	Na	de	 zomervakantie	 gaan	we	over	 op
TOMMY.	Voor	vragen	kunnen	jullie	altijd	terecht	bij	het	secretariaat.

Voor	het	behoud	en	versterken	van	de
kwaliteit	in	onze	scholen	vervolgen	wij
de	 lijn	 die	 het	 swv	 vier	 jaar	 geleden
heeft	ingezet.	Een	lijn	waarbij	gewerkt
wordt	 aan	 het	 (continu)	 versterken
van	 de	 basisondersteuning	 in	 het
regulier	 onderwijs	 en	 waarbij
schoolbesturen	 de	 regie	 hebben	 wat
betreft	 hun	 eigen	 scholen.	 Daarnaast
biedt	 het	 swv	 een	 ‘light’	 aanbod	 op

drie	onderwerpen	die	actueel	zijn	en	aandacht	vragen;	namelijk	gedrag,
ouders	en	meer/hoogbegaafdheid.
	
Het	aanbod	is	vrijwillig,	maar	niet	vrijblijvend.	Er	 is	grote	belangstelling
voor	 met	 name	 de	 bijeenkomsten	 over	 ‘opstandig	 en	 oppositioneel
gedrag’	 en	 ‘autoriteit	 en	 pedagogisch	 handelen’.	 We	 zien	 dat
onderwerpen	 over	 ‘gedrag’	 een	 grote	 belangstelling	 hebben	 van	 velen
van	 jullie.	 We	 vragen	 in	 verband	 met	 de	 organisatie	 met	 klem	 om
aanwezig	 te	 zijn	 als	 je	 je	 hebt	 aangemeld.	De	 inschrijving	 is	 inmiddels
gesloten.	 De	 bijeenkomsten	 vinden	 plaats	 in	 het	 gebouw	 van	 de
IJsselgroep,	Bachlaan	11	Doetinchem.

Wijzigingen	in	samenstelling
ondersteuningsplanraad	(OPR)
Na	 een	 evaluatie	 in	 2016	 is	 afgelopen
schooljaar	 de	 OPR	 in	 gewijzigde
samenstelling	 verdergegaan.	 Vijf	 ouders
en	 vijf	 personeelsleden
vertegenwoordigen	 de	 belangen	 van	 de

achterban.	 Vanaf	 juni	 zijn	 vier	 nieuwe	 leden	 toegetreden.	 De
communicatie	van	de	OPR	verloopt	via	de	MR	van	de	school.	Alle	MR-en
van	 de	 scholen	 worden	 door	 de	 OPR	 periodiek	 geïnformeerd	 met	 een
nieuwsflits.

Bestuursaudits
Het	 swv	 heeft	 het	 afgelopen	 schooljaar
bestuursaudits	 uitgevoerd	 bij	 Essentius,
IJsselgraaf,	PRO8	en	Gelderveste.	Dit	betrof	een
pilot	om	na	te	gaan	en	in	gesprek	te	gaan	over
de	 kwaliteit	 van	 de	 vormgeving	 van	 Passend
onderwijs	 op	 bestuursniveau.	 Concreet:
besturen	 zetten	 hun	 deuren	 open	 om
collegabesturen	een	kijkje	te	geven	in	‘de	eigen
winkel’	en	stellen	zich	open	voor	een	lerende	en
kritische	 blik	 van	 collega’s	 en	 een	 externe
deskundige.	 De	 pilot	 is	 positief	 beoordeeld.	 In
de	 komende	 planperiode	 worden	 deze	 audits
gecontinueerd.	Aan	de	hand	van	de	 ervaringen
zal	de	werkwijze	worden	aangescherpt.
	
Tot	 zover	 informatie	 van	 het	 samenwerkingsverband.	 Mede	 namens
Corine	Huisintveld,	Yvette	Harders	en	Alice	Bongers	wens	ik	iedereen	een
fijne	zomer	toe.
	
Petra	Heegsma
directeur

Bijna	Zomervakantie!

Het	einde	van	het	schooljaar	nadert.	Nog	een	paar	weken	en	dan	kunnen
we	 genieten	 van	 een	 aantal	 vrije	 weken.	 We	 kijken	 terug	 op	 een
belangrijk	 jaar	 voor	 het	 samenwerkingsverband	 (swv).	 We	 sluiten	 de
eerste	planperiode	af	en	hebben	met	alle	partners	de	koers	bepaald	voor
de	komende	vier	jaren.
	
Er	 is	 veel	 aandacht	 voor	 Passend	 onderwijs	 in	 de	media.	 Niet	 altijd	 in
positieve	zin.	‘Te	pas	en	te	onpas’	wordt	Passend	onderwijs	aangewezen
als	 oorzaak	 en	 als	 oplossing	 voor	 soms	 algemene,	 maatschappelijke
problemen.	Tegelijkertijd	zijn	er	veel	samenwerkingsverbanden	die	flinke
stappen	 zetten	 om	 scholen	 en	 besturen	 te	 stimuleren	 maatwerk	 te
leveren	voor	hun	leerlingen.	We	laten	ons	door	berichten	in	de	media	niet
afleiden,	maar	 gaan	 in	 gezamenlijkheid	 door	met	 het	 bieden	 van	 goed
	(en	op	maat)	onderwijs	op	alle	scholen	van	ons	swv.
	
In	deze	nieuwsbrief	berichten	we	over	het	nieuwe	ondersteuningsplan	en
het	 activiteitenplan	 2018-2019,	 over	 het	 scholingsaanbod,	 over
belangrijke	data,	over	de	invoering	van	een	nieuwe	digitaal	systeem	voor
het	aanvragen	van	toelaatbaarheidsverklaringen,	over	de	OPR	en	over	de
bestuursaudits.

De	koers	voor	de	komende	jaren.

Stand	van	zaken	aanvragen	toelaatbaarheidsverklaringen	en	data
OZL

OZL	vergaderingen

Vooraankondiging	directie	en	IB	bijeenkomst(en)	2019
Komend	 schooljaar	 organiseert	 het	 samenwerkingsverband	 twee
(identieke)	 bijeenkomsten	 voor	 directeuren	 en	 intern	 begeleiders	 over
ontwikkelingen	binnen	het	 swv	en	binnen	Passend	onderwijs.	Wat	 is	de
voortgang	van	het	Ondersteuningsplan	2018-2022?	Wat	speelt	er	en	wat
kunnen	 we	 van	 elkaar	 leren	 ?	 Wij	 vragen	 alle	 directeuren	 en	 intern
begeleiders	om	aanwezig	te	zijn	bij	één	van	de	twee	bijeenkomsten.	In
september	krijgen	alle	scholen	bericht	om	zich	hiervoor	in	te	schrijven.

Veel	animo	voor	scholingsaanbod

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	petra.heegsma@swvdoetinchem.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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