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VAN DE REDACTIE
Bestond de redactie voor de vakantie nog uit Carla Tulleken en Leon ’t Hart, nu mag ik de kolommen
vullen.
Ik heb me voorgenomen om deze nieuwsbrief ongeveer elke 2 maanden naar de scholen te versturen.
Uiteraard digitaal. Ook zullen deze nieuwsbrieven op de website van ons SWV onder “Afdeling
Hoogeveen” terug te vinden zijn.
Een deel van de inhoud zal regelmatig door Erica Konijnenburg, de voorzitter van de CA (Commissie
Arrangeren), en de andere leden van de commissie worden gevuld.
HUISVESTING
Het was na de vakantie voor ons allen even wennen: niet meer naar De Wielewaal 5, maar nu naar de
Van Goghlaan 3. De verhuizing is voorspoedig verlopen. De eerste weken na de vakantie waren we
moeilijk te bereiken. De e-mail en de telefoonaansluiting werkten nog niet optimaal.
Hoe het ook is: de bereikbaarheid is gelukkig nu beter geworden. De e-mailadressen en het
telefoonnummer van ons kantoor mogen nu bij alle scholen als bekend worden verondersteld.
Nog niet? Zie dan de kop van deze nieuwsbrief.
WEBSITE
De website van ons SWV PO 2203 is ook operationeel. Deze is een beetje moeilijk te vinden. Voor een
heleboel zaken geldt dat het nog “under construction” is. We doen ons best om informatie en
downloads z.s.m. op de site te krijgen.
Benieuwd?
Klik op www.po2203.nl. Per afdeling kan dan naar informatie worden gezocht. Mocht je iets niet
kunnen vinden, vragen of suggesties hebben voor een betere hantering: maak het bij ons kenbaar.
Doe dat bij voorkeur per mail. Je krijgt dan z.s.m. antwoord van ons.
HERKENBAARHEID
Aan de voorgevel van ons gebouw aan de Van Goghlaan in Hoogeveen zal binnenkort een bord worden
gemonteerd met het logo van onze afdeling, zoals dat bovenaan deze nieuwsbrief staat.
OP BEZOEK?
Kom je bij ons op bezoek? Voel je van harte welkom! Echter, alle buitendeuren van de Van der
Ploegschool zitten op slot. Maak daarom gebruik van de deurbel. Wij doen dan graag de deur voor je
open.
PERSONEEL
Vanwege fysieke ongemakken werk ik nu voor 50 %. In de praktijk komt het er op neer dat ik van
maandag tot donderdag ’s morgens op kantoor aanwezig ben. Gelukkig heeft het bestuur gedurende
mijn ziekteperiode Jeanet Wittink een tijdelijke uitbreiding van uren gegeven, zodat veel werk niet
blijft liggen. Op die manier kan de CA ook extra worden ondersteund.
Djimmer Bosman.
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COMMISSIE ARRANGEREN
De Commissie Arrangeren, veelal afgekort met de term CA, heeft haar eerste vuurdoop goed
doorstaan. Er zijn inmiddels al arrangementen afgegeven en ook is er al een leerling voorgedragen aan
de Commissie van Toewijzing. De eerste Toelaatbaarheidsverklaring is toegekend en gelukkig kan deze
leerling na de herfstvakantie starten op zijn nieuwe school.
De CA heeft vanaf 19 augustus wekelijks vergaderd om zowel inhoudelijk als beleidsmatig de lijnen uit
te zetten. Er blijken nog veel zaken aangaande procedures geregeld te moeten worden. Daar zijn we
dus hard mee bezig. Daarnaast hebben we in de periode tot de herfstvakantie ongeveer 30 kinderen
besproken. Om leerlingen binnen de CA te mogen bespreken, is gebleken dat het O-formulier en het S
formulier van SWV PO 2203 voor de afdeling Hoogeveen niet voldeden. Wel voor het aanvragen van
een Arrangement of Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) maar niet om de leerlingen te mogen bespreken
binnen de CA. Daar hebben we direct actie op ondernomen en daarom twee extra formulieren
ontwikkeld. Het adviesformulier ouders (AO-formulier) en het adviesformulier school(AS-formulier).
Hier hebben alle scholen bericht over ontvangen. Toch bestaat er nog onduidelijkheid over.
Voor een eerste advies of aanvraag m.b.t. het voortraject van een arrangement worden de formulieren
AO (aanmelding ouders) en AS (aanmelding school) ingevuld. De CA krijgt zicht op de
handelingsgerichte hulpvraag van de school en de CA krijgt middels het AO formulier toestemming van
ouders om hun kind te mogen bespreken.
Voor het aanvragen van een arrangement moeten het O- formulier (aanvraagformulier arrangement
ouders) en het S- formulier (aanvraagformulier arrangement school) worden ingevuld.
Blijken er toch nog onduidelijkheden te zijn dan zijn we altijd bereid om dit even uit te leggen en bel
(0526-233688) of mail gerust met de CA van ons Samenwerkingsverband: ca.hgv@po2203.nl.
Ook wanneer er andere vragen zijn, informeren wij jullie graag.
Erica Konijnenburg
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