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Het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee bevat een tot nu toe onvervulde opdracht. In het ondersteuningsplan
staat de volgende ambitie beschreven: ‘Indien nodig ontvangen kinderen (extra) ondersteuning, waar mogelijk tijdelijk, in een gespecialiseerde setting. De ambitie is een gezamenlijke voorziening voor gespecialiseerd onderwijs’.
De verkenningsfase voor deze opdracht
heeft in eerdere jaren in wisselende samenstelling plaatsgevonden. Voor nu zijn
de besturen van de betrokken scholen voor
gespecialiseerd onderwijs toe aan een volgende stap. Het Samenwerkingsverband
neemt hierin de regietaak op zich om te
komen tot een verdere uitwerking van deze
ambitie.
Bij het verkennen van de invulling van de
gestelde ambitie is het belangrijk om het
beleid binnen, bij elk bestuur, passende
kaders uit te denken en op te zetten. Ter illustratie worden de kaders weergegeven in
onderstaande afbeelding:

De drie scholen worden gesitueerd op één
locatie zodat leerlingen met speciale hulpvragen binnen deze locatie geholpen kunnen worden.
In deze thema nieuwsbrief nemen wij u
graag vanaf het begin af aan mee in de ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

STRUCTUUR

Alle betrokken besturen zijn aangesloten in
het bestuurlijk overleg. Dit zijn de volgende
besturen:
Dhr. S. Sanderse 		
SBO ‘Het Kompas’ (SOPOGO)
Dhr. E. van Kranenburg
SBO ‘De Wegwijzer’
Dhr. J. Winters		
SO De Ark (CSG de Waard)
Dhr. H. Nagtegaal		
Kindwijs
Dhr. B. Bruggeman		
Wethouder Goeree-Overflakkee
Dhr. P. Feller			
Wethouder Goeree-Overflakkee
Mevr. M. Van Berkum
Samenwerkingsverband Passend
Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

WERKGROEP

In het bestuurlijk overleg is een opdracht geformuleerd voor
de werkgroep gespecialiseerd Onderwijs PO. De werkgroep
geeft uitvoering aan de opdracht en de resultaten en uitkomsten worden teruggekoppeld in het bestuurlijk overleg. Daarnaast bereidt het bestuurlijk overleg een samenwerkingsovereenkomst voor, zodat de uitgesproken intenties ook worden
vastgelegd met de bijbehorende kaders van de samenwerking.
Vanuit alle geledingen zijn mensen vertegenwoordigd in de
werkgroep.
Herman Willighagen
SBO ‘Het Kompas’
Georgette Klootwijk
SBO ‘Het Kompas’
Eric van Kranenburg
SBO ‘De Wegwijzer’
Arianne Roest		
SBO ‘De Wegwijzer
Piet Diepenhorst		
SO ‘De Ark’
Corina van Arkel		
SO ‘De Ark’
Johan van Nimwegen
Gemeente Goeree-Overflakkee
Petra Elhalky		
Gemeente Goeree-Overflakkee
Willemienke Bal		
Samenwerkingsverband
Hanneke de Korte
Samenwerkingsverband
Arina van den Doel
Samenwerkingsverband
De werkgroep heeft vier subwerkgroepen:
✎ 1.
Ondersteuningsbehoeften en Expertise
✎ 2.
Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp
✎ 3.
Voor- en naschoolse opvang + voorscholen
✎ 4.
Huisvesting
Een verdere uitwerking van de subwerkgroepen en de bijbehorende opdrachten vindt u hieronder.
Ondersteuningsbehoeften en Expertise
De subwerkgroep Ondersteuningsbehoeften en Expertise onderzoekt wat de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen
in de scholen zijn. Daaraan gekoppeld van welke expertise de
scholen gebruik moeten kunnen maken. Binnen dit onderzoek
wordt er onderscheid gemaakt tussen expertise welke nodig
is in de scholen en expertise waar gezamenlijk gebruik van
kan worden gemaakt, op het zogenaamde plein. Hierbij wordt
door deze werkgroep, op termijn, ook een concrete vertaalslag gemaakt hoe dit ingevuld kan worden binnen de voorziening gespecialiseerd onderwijs PO.
Verbinding Onderwijs Jeugdhulp
Deze subwerkgroep buigt zich
over het vraagstuk hoe de verbinding tussen de jeugdhulp
en het onderwijs ten volle
uitgenut kan worden binnen
een voorziening voor gespecialiseerd onderwijs. Hierbij
wordt gekeken naar de resultaten van de huidige proeftuin ‘beschikkingsvrij arrangeren’ binnen de SBO scholen.

Daarnaast wordt er nagedacht over de inzet van het SOT op
de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Tot slot buigt deze
werkgroep zich ook over het waarborgen van de privacy.
Voor- en naschoolse kinderopvang + Voorscholen
De leden van deze subwerkgroep zullen een behoeftepeiling
doen m.b.t. de voor- en naschoolse kinderopvang. De resultaten van deze behoeftepeiling en de huidige stand van zaken monden uit in een aantal aanbevelingen ten aanzien van
de inzet van de voor- en naschoolse kinderopvang. Naast de
voor- en naschoolse kinderopvang houdt deze subwerkgroep
zich ook bezig met de voorscholen. Hierin wordt samen opgetrokken met de gemeente, zodat ontwikkelingen op diverse
vlakken samen oplopen.
Huisvesting
Al hoewel voor concrete plannen rondom de huisvesting veel
onderzoeksresultaten nodig zijn van de voornoemde werkgroepen, gaat er ook een subwerkgroep huisvesting starten.
De trajecten die op dit gebied gelopen moeten worden vergen
de nodige tijd. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u op dit
vlak meenemen, wanneer daar nieuwe ontwikkelingen over
te melden zijn.
Mocht u over één van de onderwerpen in contact willen treden met de subwerkgroepen, vragen wij u dit te doen met de
volgende contactpersonen:
Arina van den Doel
a.vandendoel@swvgo.nl
Werkgroep gespecialiseerd Onderwijs (voorzitter)
Hanneke de Korte
h.dekorte@swvgo.nl
Subwerkgroep Ondersteuningsbehoefte en Expertise
Johan van Nimwegen
j.vannimwegen@goeree-overflakkee.nl
Subwerkgroep Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp
Herman Willighagen
h.willighagen@sopogo.nl
Subwerkgroep Voor- en Naschoolse Kinderopvang &
Voorscholen

TOT SLOT

Zoals eerder geschreven nemen wij u vanaf het begin van deze
ontwikkelingen mee door middel van deze thema nieuwsbrief.
Dit brengt met zich mee dat dit een traject is wat zich gaandeweg ontwikkelt en waarin we steeds meer antwoorden zullen
krijgen op de gestelde - en niet gestelde vragen. Binnen het
bestuurlijk overleg wordt in overleg met de werkgroep nagedacht over een tijdspad waarin de onderzoeksvragen beantwoord moeten zijn om een volgende stap te kunnen zetten.
Daarnaast staan we met elkaar voor de uitdaging hoe we praktisch toewerken naar een gezamenlijke voorziening gespecialiseerd onderwijs PO.
U zult met regelmaat op de hoogte worden gehouden door
middel van deze thema nieuwsbrieven over de ontwikkelingen
van de werkgroep en uitkomsten van het bestuurlijk overleg.
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