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1. Stand van zaken Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs PO 23-05 
Het bestuur van SWV 23-05 heeft besloten dat de vaststelling van de kwaliteit van 
de basisondersteuning de verantwoordelijkheid is van de afzonderlijke besturen. 
Hiervoor neemt het SWV 2305 PO dus geen initiatieven. 
Op donderdag 21 september was er een bijeenkomst “Kindkans voor CAT-leden". 
Rob en Jan hebben hieraan deelgenomen. Een van de uitkomsten was dat we 
vanaf 1 januari 2018 met Kindkans gaan werken. Het HGW-dossier is dan een 
gesloten boek. 
Jan heeft op 25 september jl. een presentatie “Passend Onderwijs in Salland” 
voor de Ondersteuningsplanraad (OPR) verzorgd.  
 

2. Binnen en vanuit de Sallandse deelregio  
- De nieuwe kaders en criteria rond dyslexie en ontwikkelingsperspectief hebben 

we ook met de collega’s van het Carmel gedeeld. Ook omdat anders er weer ruis 
kan ontstaan tussen PO en VO over wanneer je wel of niet een dyslexieverklaring 
afgeeft…  

- De klankboordgroep Kindkans kon voor de zomervakantie niet meer 
samenkomen en heeft dat nu op dinsdag 26 september jl. gedaan. Bart Vollmuller 
van Kindkans was daarbij ook aanwezig zijn. We hadden het over: huidige 
werkwijze deelregio Salland, Kindkans, Dotcom en Parnassys, wat is er nodig om 
Kindkans, vanaf 1 januari 2018, goed te laten werken in Salland? 

- De groep “Leeskanjers” in Raalte gaat op 3 oktober, met een 
informatiebijeenkomst van start. In maart 2018 start er een groep in Olst-Wijhe. 
Beide groepen staan o.l.v. Jose Mollink, leesspecialist van De Horizon. 

- Ook starten de 2 Plusgroepen (groep 3-4,  en groep 5, 6 en 7). Deze groepen 
staan o.l.v. Saskia Hendriks en Elles Stahlie. 

- Op 31 mei jl. vond de laatste CAT van dit schooljaar plaats. Een drietal scholen 
gaf in de zorgenquête aan dat ze de laatste CAT (dit schooljaar op 25 april 2018) 
te vroeg vinden. Om het werkbaar te houden voor alle betrokkenen bij een TLV 
blijft deze datum toch staan zodat aanvragen voor 1 mei bij SWV 2305 PO zijn.  

- We hebben in de persoon van Belinda Berghuis, hiervoor IB-er op de Zonnehof, 
een goede gedragsspecialist, naast Joek van der Velden, gevonden.  

- Samen met de orthopedagoog bezoekt Jan, dit schooljaar, onze scholen om te 
spreken met elkaar over de (on)mogelijkheden van ondersteuning binnen de 
school en vanuit EPOS. Doel is om alle betrokkenen hiervan beter te laten 
worden. 

- Linsday Voorhorst heeft als orthopedagoog in opleiding een stageplek binnen 
EPOS. Zij is goed bekend in het Sallandse en werkt, naast haar studie, 1 dag in 
de week op een van onze scholen. 

Verder met gedrag 

Af en toe kun je het idee hebben “zijn we nog niet klaar met gedrag?” Kijkend 
naar de vragen die EPOS krijgt is dat zeker nog niet het geval. We zetten dan ook 
nog stevig in op gedrag binnen consultaties, scholingen, werkoverleg en de twee 



leerroutes gedragsexpert die nu lopen.  
Werkoverleg 21 november as. 
Thema is dan: implementatie van een krachtige werkwijze bij 
gedragsvraagstukken binnen de school. We hebben het dan over: van signalering 
naar aanpak,  
Wat ervaar je als krachtig en wat als knelpunt?  

 Huidige werkwijze en de rol van het  Gedragshanteringsmodel, de rol van de       
gedragsexpert (GE) in de school en implementatie en borging. 

       Afstemming GGD/CJG 
Op 14 september jl. hebben we, met de orthopedagogen, kennis gemaakt en   
afgestemd met de collega’s van de GGD. We hebben er nu ook zicht wie op welke 
school actief is vanuit de GGD. Duidelijk werd ook dat we in gesprek moeten gaan 
met de praktijkondersteuners die soms hun eigen weg bewandelen…Voor dit 
overleg is nu initiatief genomen en het zal op korte termijn plaats vinden. 

 
3. Nieuwkomers binnen de gemeente Raalte 

Naast drie goede leerkrachten beschikken we binnenkort ook over twee goede  
onderwijsassistenten binnen de twee taalklassen; Karlien Haverslag en  
Natasja Temmink. 
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