
 

 
 

Jaarkalender SWV VO Groningen Stad schooljaar 2019 – 2020 
 

Maand Wanneer Wat Wie Waar 

september 15 september  Peildatum 17de opvraag registratie thuiszitters 

onderwijsinspectie  

Verzuimloket OPDC & SWV n.v.t. 

 16 september 

9.00 - 10.00 

Overleg consulenten PO-VO Consulenten PO-VO + ECT 

vertegenwoordiging 

Vondelpad 3 (Gomarus) 

 september  Uitvraag SWV deelname scholen t.a.v. audits (TLV 

PrO & VSO) en collegiale visitatie (OPP’s) 

Vestigingsdirectie, 

ondersteuningscoördinatoren, 

orthopedagogen 

n.t.b. 

 24 september 

15.30-18.00   

Bijeenkomst aanpak thuiszitters (vervolg bezoek 

Andy Lloyd, ‘Childfriendly Leeds’)  

Leden AOJ-teams van de VO- en VSO-scholen Het Kasteel, Melkweg 1 

 voor 1 oktober  Ondersteuningsprofiel school herijken en plaatsen 

op schoolwebsite en – indien gewijzigd – zenden  

aan SWV t.b.v. website  

https://www.swv-vo2001.nl 

Vestigingsdirectie, 

ondersteuningscoördinatoren/ 

ondersteuningsteam    

n.v.t.  

oktober  1 oktober  Aanleveren definitieve leerlingaantallen  

(incl. OPP’s) 

Vestigingsdirectie, 

ondersteuningscoördinatoren 

bij directie SWV 

november 3 t/m 6 

november  

Studiereis Denemarken voor leden AOJ-teams 

over organisatie jeugdhulp in het onderwijs en 

terugdringen thuiszitters  

Leden AOJ-teams, bestuurders betrokken 

organisaties (aanmelding noodzakelijk + fiat 

eigen organisatie t.a.v. bekostiging) 

Billund/Aarhus 

Denemarken 

 14 november  Dag van AOJ-teams (Afstemming Onderwijs-

Jeugdhulp) 

Leden AOJ-teams van de VO- en VSO-scholen Hanzeplaza Groningen, 

Protonstraat 16 

https://www.swv-vo2001.nl/


 

 
 19 november 

13.00-15.00 

Tafel/leergesprekken over ‘effecten 

arrangementen extra ondersteuning’ (onderzoek 

RUG, Anke de Boer)   

RUG, ondersteuningscoördinatoren, evt. 

andere doelgroepen 

n.t.b. 

 19 november 
15.30-17.00 

Bijeenkomst Platform 
Ondersteuningscoördinatoren 

Ondersteuningscoördinatoren n.t.b.  

december 15 december   Peildatum 18de opvraag registratie thuiszitters 

onderwijsinspectie  

Verzuimloket OPDC & SWV n.v.t. 

januari  ca. half januari Evaluatie consulenten PO-VO  Consulenten PO-VO + ECT 

vertegenwoordiging 

o.v. Vondelpad 3 

(Gomarus) 

februari uiterlijk 1 

februari  

Uiterste datum indienen pilotaanvragen (pilots HB 
worden afgestemd met kartrekkers, andere pilots 
met ECT) 
 

Vestigingsdirectie (ondersteund door 

ondersteuningsteam), HB kartrekkers, ECT 

n.v.t. 

 vanaf februari  Voorbereiden nieuwe aanvraag arrangementen. 
De definitieve aanvraag wordt afgestemd met  
ECT-ers SWV 
 

ECT-ers SWV en school op de eigen schoollocatie 

 12 februari 

13.00-15.00 

Tafelgesprekken over nader te bepalen thema   Ondersteuningscoördinatoren, evt. andere 

doelgroepen  

n.t.b.  

 12 februari 

15.30-17.00 

Bijeenkomst Platform 

ondersteuningscoördinatoren  

Ondersteuningscoördinatoren  n.t.b. 

 periode 

februari-april 

Directiegesprekken SWV Vestigingsdirectie, 

ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, 

ECT school/SWV, directie SWV 

op de eigen schoollocatie 

maart 15 maart   Peildatum 19de opvraag registratie thuiszitters 

onderwijsinspectie  

Verzuimloket OPDC & SWV n.v.t. 

mei  uiterlijk 1 mei Aanleveren voorlopige bekostigingsaanvraag 

(o.b.v. voorlopige leerlingaantallen incl. OPP’s) 

Vestigingsdirectie (ondersteund door 

orthopedagoog, ondersteuningscoördinator 

en eventueel controller) 

bij directie SWV 



 

 
juni 11  juni  

13.00-15.00 

Presentatie opbrengsten pilots/nieuwe 

initiatieven die VO & VSO dit schooljaar uitvoeren 

Ondersteuningscoördinatoren, evt. andere 

doelgroepen  

n.t.b.  

 11 juni  

15.30-17.00 

Platform ondersteuningscoördinatoren  Ondersteuningscoördinatoren  n.t.b.  

 15 juni  Peildatum 20ste opvraag registratie thuiszitters 

onderwijsinspectie  

Verzuimloket OPDC & SWV  n.v.t. 

 15 juni Indien van toepassing: bijgestelde aanvraag 

bekostiging op basis herberekening 

leerlingaantallen en OPP’s 

Vestigingsdirectie (ondersteund door 

ondersteuningsteam en evt. controller) 

bij directie SWV 

 

* Vanuit het SWV VO worden ook nog separate netwerkbijeenkomsten t.b.v dyslexie en hoogbegaafdheid georganiseerd. De data voor deze bijeenkomsten zijn nog 

niet vastgelegd. Hier volgt separaat bericht over. 

* De jaarkalender is ook op de website van het samenwerkingsverband VO Groningen Stad te vinden.   


