Dit is de tweede Nieuwsbrief van de stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs
Noord-Limburg (hierna SWV) en is bestemd voor alle medewerkers van bij het SWV aangesloten
besturen.
Wij zullen u periodiek informeren over belangrijke ontwikkelingen rond Passend Onderwijs en binnen
het SWV. Algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u bovendien vinden op de website van
de overheid www.passendonderwijs.nl . Specifieke informatie over ons SWV kunt u vinden op de
website www.passendonderwijsnoordlimburg.nl .

Vermoedelijk komen we geld tekort
Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg staat achter de gedachte van
Passend Onderwijs, maar zou bij de uitvoering ook zelf de middelen willen bepalen, zegt
penningmeester Huub Hovens van het Samenwerkingsverband. ‘Het is voor onze regio ook een
bezuiniging die ons wordt opgelegd door de overheid. De grote vraag zal zijn of het ons financieel
gaat lukken die bezuiniging te halen, inhoudelijk hebben we er alle vertrouwen in’.
Lees verder ….

Goed onderwijs vormt de basis
Het is de opdracht voor scholen en schoolbesturen in het samenwerkingsverband om tot een
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continuüm van onderwijs te komen. Basisondersteuning vormt hiervoor het fundament. De
basisondersteuning zorgt dat ouders weten wat zij tenminste van iedere school in de regio mogen
verwachten als het om onderwijs en onderwijsondersteuning gaat.
Lees verder ….

Toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO: ondersteuningniveau 4 en 5
Wanneer ook met extra ondersteuning in de reguliere school geen passend onderwijs voor een kind
gerealiseerd kan worden, wordt plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs
overwogen. Op dat moment is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
Lees verder ….

Halen we uit ieder kind wat er in zit?
Lee Franssen is vier dagen per week bovenschools ondersteuningscoördinator bij Prisma, een
scholengroep met dertien scholen in Helden-Panningen en omgeving. ‘Passend Onderwijs gaat vooral
over de kwaliteit van het onderwijs. Als we nog beter onderwijs leveren, hoeven we minder zorg te
bieden’.
Lees verder ….

Leerkrachten moeten zich meer aanpassen aan kinderen

Heidi Holtackers werkt sinds 2000 op basisschool Megelsheim (scholengroep Dynamiek) in Meerlo.
Op dit moment doet zij de master Special Education Needs. Daardoor is ze anders naar
probleemkinderen gaan kijken, maar kan ze ook haar collega’s helpen dat te doen en te zorgen voor
oplossingen. Ze denkt dat de huidige middelen beter verdeeld kunnen worden.
Lees verder ….
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