Dit is de derde nieuwsbrief en laatste Nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Noord-Limburg (hierna SWV) in de aanloop naar het ingaan van Passend Onderwijs op 1
augustus van dit jaar en is bestemd voor alle medewerkers van bij het SWV aangesloten besturen.





Noord-Limburg klaar voor Passend Onderwijs
Nieuwe spilfunctie
De positie van het speciaal onderwijs

Passend onderwijs biedt grote kansen
‘Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is klaar voor Passend Onderwijs’, zegt voorzitter Jan
Jenneskens. ‘We hebben in Noord-Limburg een lange traditie van zorg en aandacht voor kinderen en
een cultuur van samenwerken. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. We weten niet of we de
financiële doelstelling zullen halen, maar ik heb vertrouwen in de bestuurders, leerkrachten, maar
ook de ouders. Passend Onderwijs biedt grote kansen’.
Lees verder ….
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Wat doet een Bovenschoolse Ondersteunings Coördinator (BOC)?
Om ervoor te zorgen dat er binnen besturen, maar ook tussen de besturen, onderlinge afstemming is
over Passend Onderwijs, kent het Samenwerkingsverband een nieuwe functie: de Bovenschoolse
Ondersteunings Coördinator (BOC). De BOC heeft een sleutelpositie in de vormgeving van Passend
Onderwijs.
Lees verder ….

In het SWV zijn drie besturen die speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) verzorgen. Dat zijn Stichting
Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML), de Onderwijsstichting De Wijnberg en
Onderwijsgroep Punt Speciaal. In de rubriek ‘de positie van het Speciaal Onderwijs’ stelt SO bestuur
zich voor. In deze uitgave is het woord aan de bestuurder van SSONML.
SSONML: ‘We willen meer thuisnabij speciaal onderwijs’
‘Wij zijn nu nog vooral geconcentreerd in de gemeente Venlo’, zegt bestuursvoorzitter Peter Freij van
de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML), ‘op termijn willen we naast de
huidige Talentencampus in Venlo naar een aantal gespecialiseerde centra in onze regio, Venray,
Weert, Roermond en mogelijk Horst aan de Maas en Peel en Maas. Allen in nauwe samenwerking en
verbinding met andere onderwijsinstellingen en specialisten. Een andere opgave voor SSONML is om
meer vraaggericht te gaan werken’.
Lees verder ….
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