
 

 
  

Betreft: Uitnodiging feedbackbijeenkomst passend onderwijs 
Heesch, 13 februari 2019 
 
Beste leerkracht, IB’er, directeur en andere professional, 
 
Binnen de regio waar je werkt, is Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) 
actief. Samen met de schoolbesturen uit deze regio en met andere partners zorgen we ervoor dat elk 
kind passend onderwijs krijgt. Dat kan extra ondersteuning d.m.v. een arrangement op de reguliere 
scholen zijn, maar ook onderwijs op scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Het uitgangspunt van 
SWV PO 30 06 is dat het kind centraal staat, in alles wat we doen. Daarbij gaan we uit van het 
principe: “Regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is”.  
 
Er gebeuren al veel mooie dingen, maar er is ook nog genoeg om te verbeteren. Dat hoorden we ook 
terug van meer dan 100 (!) ouders die 5 februari bij het ouderpanel waren. We hebben ouders 
gevraagd om mee te praten over ontwikkelingen en hun ervaringen te delen. Datzelfde willen we ook 
aan jullie, de onderwijsprofessional, vragen. Praat je mee op 11 of 13 maart?  
 

Jouw input is belangrijk voor het nieuwe ondersteuningsplan! 

Dit schooljaar kijkt SWV PO 30 06 terug én vooruit. We hebben in beeld gebracht wat er beter kan, 
waar we naartoe willen en wat onze aandachtsgebieden zijn. Deze aandachtsgebieden zijn: dyslexie, 
meer- en hoogbegaafdheid, terugplaatsing, specialistische voorzieningen, onder instroom en de 
verbinding met jeugdhulp, zijn uitgewerkt door de bovenschoolse deskundigen van alle besturen, 
afvaardiging van SO en SBO scholen en enkele SO-experts.  
We willen heel graag horen wat jullie hiervan vinden. Jullie mening en input nemen we mee bij het 
maken van ons nieuwe Ondersteuningsplan 2019-2023, dat begin mei af moet zijn.  
 

Praat je mee? Meld je dan snel aan! 

Mede namens de aangesloten besturen nodigen we jullie van harte uit voor een van de twee 
feedbackbijeenkomsten. Je kunt kiezen uit: 

 Maandag 11 maart – 19.00 tot 21.00 uur - locatie volgt na 27 februari 

 Woensdag 13 maart – 15.00 tot 17.00 uur – locatie volgt na 27 februari 
De locatie volgt na sluiting van de inschrijving, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 
Wil je ons uiterlijk woensdag 27 februari laten weten of je erbij? Dat kan via deze link naar het 
opgave formulier. We hopen op net zo’n mooie opkomst als tijdens het ouderpanel! 
 
Graag tot snel en vriendelijke groet, 
 
Joris Elbers 
Bestuurder SWV PO 30 06 
 
PS. Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen? Of lezen hoe de 
ouderbijeenkomst was? Volg dan het nieuws op onze website of schrijf je in voor onze 
nieuwsbrief op www.swvpo3006.nl. 

https://goo.gl/forms/TMW6uYfBP1xvhfFY2
https://goo.gl/forms/TMW6uYfBP1xvhfFY2
https://www.swvpo3006.nl/nieuws/
http://www.swvpo3006.nl/

