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dat jullie ons input
geven over de eerste
ervaringen

Voor je ligt de 4e SPO Flits. In dit nummer staan we stil bij de
komende bijeenkomst over de werkwijze van ons Steunpunt. De
uitnodiging staat verderop in de Flits.
In deze bijeenkomst is het belangrijk dat jullie ons input geven
over de eerste ervaringen van het arrangeren zoals wij het
samen hebben ingevuld. Dan willen we info hebben over:
Omgaan met het Groeidocument
Relatie tussen de basisondersteuning en extra ondersteuning
Uitvoering van de arrangementen extra ondersteuning
De werking van de Commissie van Toekenning.
We rekenen op jullie komst. De uitnodiging is voor intern
begeleiders en directeuren.
De website is nu operationeel. Aan de reacties te horen biedt de
site veel informatie. In de toekomst willen we deze site nog
functioneler maken door er een mogelijkheid aan toe te voegen
die het verzoek om te arrangeren makkelijker maakt.
We hopen jullie te mogen begroeten op 23 april
Hans Klaassen
Projectleider SPO West

Spreiding aanvraag

Om mogelijke
vertragingen in
behandeling te
voorkomen

De CvB heeft beperkte tijd om de aanvragen in behandeling
te nemen. Dit omdat we de overheadkosten zo laag
mogelijk willen houden om zodoende de gelden direct aan
de kinderen en scholen toe te kennen.
Om mogelijke vertragingen in behandeling te voorkomen
verzoeken we de scholen de aanvragen tijdig in te dienen.
Hierbij willen we voorkomen dat alle aanvragen vlak voor de
zomervakantie worden ingediend. Neem anders contact op
met Judith Mooij (coördinator)
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Tussenevaluatiebijeenkomst
de tussenstand
opnemen

Donderdag 23 april organiseren wij een bijeenkomst voor
directeuren en IB-ers van beide besturen. Wij willen tijdens
deze bijeenkomst de tussenstand opnemen.
De bijeenkomst is van 16:00 – 17:00 uur op SBO De Kans, T. v.
Aquinostraat 2,1064 NE Amsterdam
De volgende items staan op het programma:
1. Inleiding door Hans Klaassen projectleider SPO West
2. Successen, aandachtspunten en suggesties
3. Ervaringen van de commissie van toekenning
4. Vervolgstappen door Hans Klaassen projectleider
5. Afsluiting met een borrel en een hapje.

Bezwaar

afweging niet
aansluit bij de
verwachting van de
aanvragers

De CvT (commissie van toekenning) is de afgelopen
maanden operationeel aan de slag gegaan. In dit overleg
vindt uiteindelijk een integrale afweging plaats over het
arrangement en de interventies die nodig zijn om het
onderwijs ‘passend te maken’. De CvT streeft ernaar om in
dit proces transparant te werk te gaan om tot een
afgewogen besluit en/of advies te komen.
Nu kan het zijn dat deze inhoudelijke afweging niet aansluit
bij de verwachting van de aanvragers. Natuurlijk kan dit en
daarom stellen we het volgende voor. Mocht dit onverhoopt
zo zijn dan adviseren wij de volgende stappen:
1. In gesprek gaan met de CvT door contact op te nemen
met de coördinator
2. Mocht dit onverlet niet leiden tot een gedeeld inzicht in
de analyse dan kunnen de aanvragers zich wenden tot
de expertgroep. Deze is bereikbaar door contact op te
nemen met Hans Klaassen, projectleider.

Studiedag passend onderwijs
gezamenlijke
studiedag passend
onderwijs

Beide besturen organiseren 21 september 2015 een
gezamenlijke studiedag passend onderwijs. Op deze dag
zullen de volgende items aan de orde komen:
 De kwaliteit van basisondersteuning - een systeem van
zelfevaluatie
 Inhoud en rollen
 Zijn er grenzen tussen basisondersteuning en extra
ondersteuning?
 Voorzieningen

