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In januari-februari 2019 bezocht de Onderwijsinspectie
het SWV-PO voor het vierjaarlijkse onderzoek.
Samenwerkingsverband PO is voldoende bevonden op
alle kwaliteitsgebieden

Wat gaat er goed volgens
de inspectie?
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De subsidie-aanvraag voor meer- en hoogbegaafden
(MB-HB) is in 2019 goedgekeurd. De subsidie zal
zich onder andere richten op de versterking van het
onderwijsaanbod MB-HB binnen de reguliere POscholen, de overgang van PO naar VO en het creëren
van aanbod voor leerlingen voor het wie het volgen
van onderwijs momenteel een te grote uitdaging is. Dat
laatste doen we in samenwerking met gemeente en
jeugdhulp-partners.

Dekkend netwerk
Samenwerkingsverband PO is trots op het Dekkend
Netwerk in de stad. Een overzicht van de stedelijke
voorzieningen vind je hier.
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Thuiszitters
De inspectie stelde bij hun laatste bezoek vast dat er
geen geregistreerde thuiszitters in het PO zijn aan wie
het Samenwerkingsverband PO geen plaats biedt.
Bij verzuim wordt gebruik gemaakt van het in 2019
opgestelde stappenplan verzuim.

Sterk in de wijk
Het doel van Sterk in de Wijk is op een laagdrempelige
manier zorgen dat kinderen en ouders zo vroeg en
adequaat mogelijk ondersteuning krijgen die passend is
bij hun hulpvraag.
Het project is operationeel op alle PO scholen in Haven,
Poort en stad Oost. Bij de start van schooljaar 2020-2021
zal het ook starten op alle PO scholen in Almere Buiten.
Als laatste stadsdeel is West aan de beurt die zal starten
begin 2021-2022.

•D
 e scholen en het samenwerkingsverband hebben
goed contact
• Alle leerlingen in het PO gaan naar school
• Samenwerking met gemeente en jeugdhulp
• Het samenwerkingsverband is financieel gezond

Wat kan beter volgens
de inspectie?
•D
 eelname van het onderwijs in de wijkaanpak is wisselend
• Intern toezicht kan nog onafhankelijker
•E
 en aantal onderdelen in het bestuursverslag
kan beter
•H
 et ondersteuningsplan kan op onderdelen beter

Wat moet beter volgens
de inspectie?
• Scherpere kwantitatieve doelen in het Ondersteuningsplan

“De energie zit in
het netwerk om het
verschil te kunnen
maken”
info@passendonderwijs-almere.nl
www.passendonderwijs-almere.nl

Anita Gelmers, adjunctdirecteur coöperatie Passend
Onderwijs Almere

