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Terugblik afgelopen halfjaar 
 
Na de zomer van 2021 zijn we allemaal weer 
enthousiast aan de slag gegaan. Helaas blijkt 
dat corona nog in nieuwe varianten blijft en het 
nog steeds veel flexibiliteit vraagt op scholen 
om les te kunnen geven aan de leerlingen. 
 
Bij PMT hebben Harry Hartendorp en Gerie 
Oonk afscheid genomen. Gerie is aan de slag 
gegaan bij SWV IJssel Berkel en Harry is gaan 
genieten van zijn welverdiende pensioen. Veel 
mensen hebben op 9 september 2021 gebruik 
gemaakt van de gelegenheid om persoonlijk 
afscheid te nemen van Harry.  

 
De coördinatietaken en het voorzitterschap 
van de CvA pak ik sinds de zomer met plezier 
op binnen PMT.  
 
Inmiddels heb ik een ronde langs de besturen, 
de IB-netwerken en de 4 gemeenten kunnen 
maken om te horen welke dingen spelen en  
 

belangrijk zijn om samen aandacht voor te 
hebben. Ook draaien we vanuit PMT mee in het  
samenwerkingsverband 2302 PO, samen met 
de deelregio’s Enschede en Noord Oost 
Twente.  
 
In deze nieuwsbrief 
zullen we een aantal 
ontwikkelingen extra 
onder de aandacht 
brengen. 
  
Mocht je vragen of 
ideeën hebben die je 
graag deelt met PMT, 
klop dan gerust aan!  
 
Hartelijke groet, Kristel Schellings  
 
k.schellings@pleinmiddentwente.nl  
06 82051901 
 
Nieuws uit de CvA 
 
Nieuwe gezichten! 
 
Een aantal mensen hebben de afgelopen 
maanden afscheid genomen van de CvA van 
PMT. In de zomer van 2021 is Colin Kerkhof   
van ’t Iemenschoer/SOTOG gestopt, rond de 
herfstvakantie is Mariska Grobben gestopt als 
ondersteuner van de CvA en in december 2021 
heeft Martine Damink (Meander/Attendiz) 
afscheid genomen vanwege een nieuwe baan. 
Voor deze veranderingen hebben we een 
goede oplossing kunnen vinden:  

- Enith Bouwmeesters (Attendiz) is in 
oktober 2021 gestart bij de CvA 

- Petra Vening van Symbio heeft alle 
ondersteunende taken opgepakt, ook 
de taken die Mariska uitvoerde. 

- Per 1 februari gaat Kim Gosemeijer 
(Attendiz) aansluiten bij de CvA.  
 



 

Plein Midden Twente 
NIEUWSBRIEF februari 2022  

 
 
 

www.pleinmiddentwente.nl  -  info@pleinmiddentwente.nl 

Inmiddels weten we dat Heleen Put per 1 
maart 2022 gaat stoppen in de CvA. In overleg 
met de schoolbesturen zoeken we een goede 
oplossing voor haar plek.  
 
We hebben er vertrouwen in dat de CvA op 
sterkte blijft en dat we de goede gevarieerde 
deskundigheid in de commissie hebben zitten.  
 
Vergaderdagen,  aanleveren dossiers en 
terugkoppeling 
 
De CvA van PMT vergadert de 
donderdagochtenden. Als er minder dossiers 
zijn om te bespreken vervalt er zo nu en dan 
een donderdag.  
 
Doorgaans worden de dossier die binnen 
komen binnen 1 of 2 weken besproken.  
 
We zijn sinds kort de aanvragers ook bericht 
gaan doen wanneer het dossier besproken 
wordt in de CvA. Hier kwamen regelmatig 
vragen over.  
Na bespreking van een dossier wordt dezelfde 
dag of uiterlijk de volgende dag een 
terugkoppeling gegeven aan de aanvrager. 
 
Data voor het schooljaar 2022-2023 
 
Nieuwe dossiers vanuit de basisscholen willen 
we graag uiterlijk woensdag 11 mei 2022 
binnen hebben. Zodat een eventueel gewenste 
schoolwisseling in de zomer ook goed af te 
stemmen is en over te dragen is. Op donderdag 
7 juli wordt het laatste CvA overleg van dit 
schooljaar gehouden. 
 
Met het speciaal (basis) onderwijs proberen we 
voor de meivakantie de verlengingen en 
herindicaties zo veel mogelijk al door te 
spreken.  
 
 
 

Kindkans 
 
Voor de aanmelding van dossiers gebruiken we 
nu een sharepoint-omgeving in Office waar alle 
besturen hun eigen aanmeldpunt hebben.  
 
We verkennen of we de aanmelding van 
dossiers voor de CvA ook via Kindkans kunnen 
laten verlopen. Dit gebeurt ook in de beide 
andere deelregio’s en in het VO.  
 
We informeren iedereen tijdig mocht dit gaan 
starten. 
 
AB inzet 
 
De ambulante inzet wordt sinds dit schooljaar 
niet meer vanuit PMT gecoördineerd. De 
schoolbesturen stemmen dit onderling af als er 
gebruik gemaakt wordt van elkaars capaciteit 
ten aanzien van de ambulante ondersteuning 
voor arrangementen. 
 
Website PMT herzien 

De tekst op de website van PMT was niet even 
actueel meer en is begin 2022 herzien zodat er 
heldere informatie voor iedereen te vinden is.  
Mocht je suggesties ter verbetering hebben, 
dan horen we dit graag! 
 
info@pleinmiddentwente.nl  
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Ontwikkeling nieuw ondersteuningsplan 
 

Het samenwerkingsverband is 
een nieuw ondersteuningsplan 
aan het opstellen voor de 
periode 2022-2026. De nadruk 

zal komen te liggen op meer inclusief. Landelijk 
is in de evaluatie van Passend Onderwijs de 
periode 2020-2035 aangegeven om de verdere 
stappen in het kader van Passend Onderwijs uit 
te gaan voeren. Aan de hand van 25 
verbetermaatregelen wordt dit ingevuld en 
gemonitord.  
 
De verwachting is dat rond mei het definitieve 
ondersteuningsplan klaar is. In werksessies in 
het najaar hebben leerkrachten, intern 
begeleiders, directies, bestuurders en anderen 
input kunnen geven. Een enkele ouder is ook 
aangesloten bij de bijeenkomst. Er is een 
belofte aan leerlingen geformuleerd. Hier 
hebben een aantal leerlingenraden naar 
gekeken om te kijken of kinderen zich hier ook 
in herkennen.  
 
Al in ontwikkeling… 
 
Sommige ontwikkeling van het nieuwe 
ondersteuningsplan zijn ook nu al gestart.  
 
Zo vertelt de Stapsteen welke stappen zij nu al 
zet in de samenwerking met een reguliere 
school en hoe de onderwijszorgwerkwijze zich 
in ontwikkelt voor jonge kinderen op de 
Stapsteen:  
 
Samen richting het VO 
 
De Stapsteen is dit schooljaar benaderd door 
de St. Janschool voor een eventuele 
overplaatsing van een groep 8 leerling.  
Uit het gezamenlijk overleg tussen de 
Stapsteen en St. Janschool bleek dat beide 
partijen het belangrijk vinden dat deze leerling 

zijn schooljaar afmaakt op zijn eigen 
vertrouwde school.  
In plaats van een overstap naar de SO de 
Stapsteen in het laatste schooljaar, hebben we 
ervoor gekozen deze leerling te gaan 
begeleiden op zijn huidige school.  
De St Jansschool heeft een arrangement 
beschreven en concrete doelen opgesteld. Tot 
nu toe is de samenwerking succesvol gebleken.  
Vooral omdat deze leerling vanuit zijn 
vertrouwde omgeving toe kan werken naar een 
overstap richting VO! 
  
Onderwijs en Zorg samen in de klas 
 
Op de Stapsteen is al enkele jaren een 
OnderwijsZorg klas ingericht. Hierin werken 
Jarabee en collega's van de Stapsteen samen 
aan de ontwikkeling van hele jonge kinderen. 
Dit zijn kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. Door 
intensieve ondersteuning wil de Stapsteen 
deze kinderen een zo goed mogelijke start 
geven, zodat zij daarna naar een zo licht 
mogelijke voorziening kunnen uitstromen. 
 

 
Indruk van de jonge leerlingen op de Stapsteen 
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Met ingang van dit jaar heeft de Stapsteen 
gekozen voor een meer inclusieve benadering 
van de OnderwijsZorgklas. Door middel van 
een ambulant hulpverlener worden kinderen in 
de kleuterklassen van de Stapsteen geholpen 
en betreft dit niet alleen een aparte groep. 
Daarnaast worden ouders op school 
betrokken, doordat er behandeling onder 
schooltijd met ouders plaatsvindt. Op die 
manier wil de Stapsteen ouder en kind elkaar 
beter laten begrijpen en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling stimuleren. Tot slot wordt er op 
het gebied van therapieën, meer groepsgericht 
gewerkt aan gezamenlijke doelen. Denk aan 
groepslogopedie en motorische remedial 
teaching. Daarbij wordt er samengewerkt met 
verschillende partners uit het zorgveld.  
 
Wil je ook een keer bericht doen in deze 
nieuwsbrief van waar jullie in school of IKC  mee 
bezig zijn? Laat het ons weten! 
info@pleinmiddentwente.nl 
 
Down Syndroom 
 
Op 10 november 2021 
was er een interessante 
lezing over Down 
Syndroom en gedrag van 
Gert de Graaf. Ruim 50 
mensen waren aanwezig.  
 
Op woensdagmiddag 6 april 2022 zal er           
een uitwisselingsbijeenkomst zijn voor 
betrokkenen bij leerlingen met het Down 
Syndroom. Ook dit keer weer in de Sterrentuin 
in Hengelo. Belangstelling? Aanmelding is 
mogelijk via Jacqueline van der Linden, 
j.vanderlinden@sotog.nl  
 
De uitnodiging voor de bijeenkomst is op de 
website van PMT te vinden. 
 
 
 

 


