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Coronabeleid Passenderwijs

Het basisonderwijs is na de kerstvakantie open met het dringende verzoek te
beperken tot het primaire proces van lesgeven. Hieronder beknopt de
consequenties voor Passenderwijs:
•
•
•

•
•

Ondersteuningstrajecten op de school kunnen doorgang vinden.
Lezenderwijs begeleidingen kunnen doorgang vinden.
Het Vooruitwerklab Woerden wordt uitgesteld tot na de voorjaarsvakantie. Het
samenvoegen van meerdere kinderen uit meerdere scholen is met het oog op
voorkoming van mobiliteit en het dringende advies om in cohorten te werken op dit
moment onverantwoord en gaat in tegen de richtlijnen. Het VWL zal met scholen en
ouders overleggen wat in de periode tot aan de verwachte startdatum aan
ondersteuning wenselijk is.
De geplande SOVA-trainingen die na de kerstvakantie zouden starten worden in de
huidige vorm geannuleerd om dezelfde redenen als het Vooruitwerklab. Voor de
leerlingen die zouden starten met een SOVA-training wordt in overleg met school en
ouders naar een alternatief aanbod gezocht (prioriteit ligt bij groep 8 en intensieve
hulpvragen).
Overleggen vinden zoveel mogelijk online plaats tenzij de doelstelling van het
overleg fysiek overleg vraagt.
Het thuiswerkadvies blijft gelden, het kantoor is alleen op afspraak toegankelijk.

Verhuizing kantoor Passenderwijs

Inmiddels is Passenderwijs verhuisd naar de tweede verdieping van het
kantoorpand aan de Houttuinlaan 16 (achterste gebouw). Ons postadres (Postbus
2127, 3440 DC Woerden) en telefoonnummer zijn hetzelfde gebleven. In de
toekomst zullen we op de locatie ook weer de overleggen en studiemomenten
gaan organiseren. Wat betreft parkeermogelijkheid: er zijn bij het pand een aantal
parkeerplaatsen, overige parkeerplaatsen (P+R) aan de Houttuinlaan (richting
station) en tot slot is er te parkeren in de omgeving van de Houttuinlaan.

Poortwachter dyslexie

De vijf gemeenten in onze regio hebben Passenderwijs gevraagd een
poortwachter enkelvoudige dyslexie aan te stellen met als doel de samenwerking
met het onderwijs te bevorderen. Passenderwijs heeft ingestemd met het
onderzoeken van mogelijkheden en daarbij ook haar grenzen aangegeven:
Passenderwijs zal diagnostiek behandeling van enkelvoudige dyslexie (op dit
moment ondergebracht binnen de jeugdwet met een regierol voor de gemeente)
niet overnemen tenzij de landelijke politiek hiertoe besluit. Komende maanden zal
een stuurgroep bestaande uit de gemeenten, Passenderwijs en een onafhankelijk
projectleider (aangesteld door de gemeente) de mogelijkheden verder
onderzoeken. Op het moment dat concrete voorstellen te melden zijn, zullen we dit
in de Directie-adviesgroep aan de orde stellen.

Aanmeldingen voortgezet speciaal onderwijs

Binnen de provincie Utrecht maken de samenwerkingsverbanden VO en de
scholen samenwerkingsafspraken, zodat jongeren die voor het VSO in aanmerking
komen een zo passend mogelijke plek krijgen. Om meer eenduidigheid in de
toeleiding te creëren, worden sinds 2020 afspraken gemaakt over de periode van
aanmelding. Hieronder de route voor aanmelding ten behoeve van schooljaar
2022-2023:
Route onderinstroom VSO provincie Utrecht
•
•

•
•
•
•

Ouders kunnen leerlingen tot uiterlijk 15 maart 2022 aanmelden bij een VSO-school
van onze regio; hierbij is altijd de school van herkomst betrokken.
De aanmelding gaat altijd gepaard met een geëvalueerd OPP en een advies voor
het VSO van een deskundige (bv orthopedagoog of begeleider PaO) die bekend is
met het aanbod van VO en VSO in de regio. Dit inhoudelijke advies kan als basis
dienen voor het door het SWV-VO af te geven wettelijke deskundigenadvies ten
behoeve van de TLV-aanvraag. De reguliere basisscholen wordt gevraagd om
contact op te nemen met Passenderwijs indien een VSO advies afgegeven dient te
worden. Veelal zullen wij al betrokken zijn.
Alle VSO-scholen doen uiterlijk 31 maart 2022 een capaciteitscheck.
1 april 2022 vindt door het VSO een centrale inventarisatie plaats van de stand van
zaken: aanmeldingen versus capaciteit.
Leerlingen die voor 15 maart 2022 zijn aangemeld krijgen tussen 1 april en uiterlijk 15
mei 2022 bericht of ze geplaatst zijn op de school van eerste voorkeur.
Aanmeldingen die na 15 maart 2022 zijn gedaan worden behandeld volgens de
wettelijk geldende termijnen op volgorde van binnenkomst.

SBD middelen De Ronde Venen

In 2021 zijn alle beschikbare middelen (€ 50.000) door de scholen in De Ronde
Venen aangevraagd. Voor 2022 heeft de gemeente opnieuw €50.000 toegekend.
De aanvraag verloopt zoals gebruikelijk via Passenderwijs (loket@passenderwijs.nl).
Op onze website is de kadernotitie met daarin de voorwaarden en het
beschikbare budget per schoolbestuur en het digitale aanvraagformulier
beschikbaar. Ook de verantwoording over 2021 zal binnenkort beschikbaar worden
gemaakt op de website.

Vervoer naar taalklas De Ronde Venen

Op verzoek van de gemeente delen wij het volgende standpunt met de scholen
inzake de mogelijkheden van leerlingvervoer naar de fulltime taalklas.
Leerlingen die staan ingeschreven in de fulltime-taalklas en voor wie de afstand naar de
taalklas meer is dan 6 kilometer, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Zij
kunnen met DigiD via onderstaande link (website van de gemeente) een aanvraag
indienen.
https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Zorg_en_ondersteuning/Reizen_en_p
arkeren/Leerlingenvervoer
Voor deze kinderen gelden dezelfde regels als voor andere kinderen die gebruik maken van
leerlingenvervoer. Dit betekent dat afhankelijk van het inkomen van ouders een eigen
bijdrage wordt gerekend en wordt gekeken of ouders zelf mogelijkheden hebben om hun
kinderen naar school te brengen.
Voor vragen kunnen ouders contact opnemen via leerlingenvervoer@derondevenen.nl
of via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Restitutie arrangementen extra ondersteuning

Passenderwijs kent op basis van een plan van aanpak ondersteuningsbudgetten
toe. Het kan voorkomen dat een toegekend budget door de school niet of deels
gebruikt wordt (bv. verhuizing leerling). Passenderwijs hanteert in deze gevallen
vanaf 2022 de volgende werkwijze:
indien er nog ongebruikte EOB middelen op een school aanwezig zijn, worden deze
verrekend met een volgende aanvraag. Is inmiddels de einddatum van het EOB gepasseerd
dan wordt in december restitutie gevraagd op basis van een factuur.

Aankondiging regionale subsidie extra ondersteuning

Passenderwijs werkt aan verbreding van het aanbod om zoveel mogelijk kinderen
met een extra ondersteuningsvraag verantwoord een passende onderwijssetting te
kunnen bieden binnen het regulier basisonderwijs. Eén van de activiteiten om dit te
realiseren is het beschikbaar stellen van een subsidie voor initiatieven vanuit
scholen om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte een passend aanbod
te kunnen blijven bieden binnen het regulier basisonderwijs. De totale subsidie voor
de regio bedraagt €150.000. De verwachting is dat aanvragen in het voorjaar
ingediend kunnen worden en beoordeling ruim voor de zomervakantie zal
plaatsvinden waardoor een verantwoorde inzet met ingang van 2022-2023 kan
plaatsvinden.
Dit betreft een aankondiging, komende periode zullen we de voorwaarden voor
aanvraag en toekenning van de subsidie communiceren met de scholen inclusief
een tijdspad.

Aanvullende subsidies HB 2022

Binnen het vastgestelde activiteitenplan begaafde leerlingen PO is een subsidie
van €45.000 per jaar beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022. Veel scholen hebben
destijds een aanvraag ingediend waarvan een groot deel op basis van vooraf
gecommuniceerde criteria een toekenning hebben ontvangen. Afgelopen
december zijn de initiatieven geëvalueerd en op basis van een positieve evaluatie
is de subsidie voor 12 scholen gecontinueerd in 2022. We wensen de scholen
succes met de continuering van hun plannen.

