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Dit is een korte tussentijdse nieuwsflits met belangrijke data, richting het eind van 
het schooljaar, vacatures en enquêtes. De reguliere nieuwsflits van het 

samenwerkingsverband komt half april uit.  
 
 

Deadline Loket en aanvragen CTC 
Het voelt nog ver weg, maar nu het voorjaar aanstaande is, kijken we vooruit naar 
het eind van het schooljaar. Dit jaar valt de zomervakantie vroeg en daarom:  
alle aanvragen extra ondersteuning dienen bij het Loket binnen te zijn voor 
donderdag 25 mei 2023. Dit geldt zeker voor de aanvragen van een 
toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO. Deze aanvragen krijgen voorrang boven 
arrangementen, gezien de overstap die leerlingen moeten maken, maar ook 
gezien de beperkte beschikbare plekken in het SBO/SO. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen worden aangevraagde TLV’s, ingeleverd tussen de deadline en de 
zomervakantie, opgepakt. Overleg hiervoor met de coördinator van de regio.  
 
Bij het Loket kunnen ook aanmeldingen worden gedaan voor een training of 
begeleiding vanuit Lezenderwijs. De planning voor het nieuwe jaar wordt nog 
gemaakt. 
 
Aanvragen voor Ernstige Dyslexie worden in behandeling genomen tot 19 juni 2023. 
(middels een compleet ingevuld Groeidocument). Aanvragen die na die tijd 
binnenkomen zullen na de zomervakantie in behandeling worden genomen 
 
 
 
Vacatures Passenderwijs 
Tiny Bouthoorn heeft bekend gemaakt dat zij per 1 augustus 2023 van haar pre 
pensioen gaat genieten. Intern wordt naar oplossingen gezocht om haar functie 
op te vullen, hierover in een volgende nieuwsflits meer informatie. Er ontstaan 2 
vacatures, die we wel alvast onder de aandacht willen brengen. Zie daarvoor de 
bijlagen van deze nieuwsflits en de site: https://www.passenderwijs.nl/vacatures/   
 
Ook in de CTC wordt naar een nieuwe collega gezocht, in verband met het vertrek 
van één van de leden. Passenderwijs is op zoek naar een enthousiast lid die de 
commissie per 1 augustus 2023 wil komen versterken (belasting ca. 0,1fte). 
Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar versterking uit De Ronde 
Venen. Bij voorkeur een directeur maar een intern begeleider (gemandateerd 
door de directeur) is ook een mogelijkheid. De vacature is uitgezet in De Ronde 
Venen. Als hier geen geschikte kandidaat uit rolt, komen we hierop terug voor het 
gehele samenwerkingsverband.  
 
Tot slot hebben wij op onze site een pagina gemaakt, waarop scholen hun 
vacatures kunnen plaatsen. In deze tijden van personeelstekort willen wij ook via 
onze website een podium bieden om de vacatures kenbaar te maken. Zie hiervoor 
het prikbord:  https://www.passenderwijs.nl/vacatures-regio  
Vacatures mogen aangeleverd worden bij Anne-Marie (a.vanvliet@passenderwijs.nl)  
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Enquête Passenderwijs  
In  2019 heeft Passenderwijs voor het laatst een enquête verspreid onder alle 
scholen, om daarmee het beleid en de werkwijze van Passenderwijs te evalueren.  
In de komende maanden wordt deze enquête opnieuw verspreid en we hopen 
van harte dat deze door alle scholen wordt ingevuld.  
De enquête bestaat dit jaar uit twee delen; een evaluatiedeel, zoals bekend, en 
een deel over de doelen van het Ondersteuningsplan. Elke vier jaar wordt het 
ondersteuningsplan vernieuwd en nu we bijna twee jaar in deze planperiode 
onderweg zijn, zijn we benieuwd in hoeverre je de speerpunten van het plan in de 
praktijk merkt.  
 
De enquête wordt per mail naar alle directeuren en intern begeleiders verzonden 
door Navigator. Één reactie per school is voldoende. De resultaten van het 
onderzoek worden verspreid onder alle schoolbesturen.  
 
 
QuickScan begaafde leerlingen 
Zoals bekend heeft Passenderwijs in overleg met de Directie Advies Groep een 
subsidie aangevraagd om de ondersteuning aan (meer)begaafde leerlingen 
nader vorm te kunnen geven. De wijze waarop we dit doen, staat beschreven in 
ons ondersteuningsplan, te vinden op onze website www.passenderwijs.nl bij 
documenten en downloads. 

Eén van de onderdelen is het in kaart brengen van de huidige ondersteuning aan 
(meer)begaafde kinderen binnen onze regio. Rond eind maart-begin april volgt 
hiervoor een tussenmeting met een QuickScan.  De QuickScan is een instrument 
waarmee snel en beknopt een beeld wordt verkregen van het aanbod voor 
begaafde leerlingen binnen het huidige onderwijs op jullie school. 

Wij willen jullie verzoeken om deze QuickScan te laten invullen door een teamlid 
met een coördinerende rol op het gebied van begaafde leerlingen. Het  invullen 
van de QuickScan zal ongeveer 15 minuten kosten.  

Alvast hartelijk dank! 

 
 
 

    
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

• Vacatures Passenderwijs voor een begeleider passend onderwijs (2x)  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.passenderwijs.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.vanvliet%40passenderwijs.nl%7C54ecdd12bdf0467c578708db141714e8%7C3936571cc38244389123a86b7b227d39%7C1%7C0%7C638125861589642461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dR0np23fZjHbFlOeo%2FnIa8ine7O2WUbRUHLb9wfAszg%3D&reserved=0

