
Beste betrokkene binnen SWV Dordrecht,

Binnen de regio waar u woont of werkzaam bent, is het Samenwerkingsverband Dordrecht actief. 
Samen met de scholen uit deze regio en met andere partners zorgen we ervoor dat elk kind passend 
onderwijs krijgt. Dat kunnen en willen we niet alleen doen: we vinden het belangrijk om iedereen te 
betrekken. Daarom nodigen wij u graag uit voor de online kick-off op maandag 11 oktober 2021 van 
16.00u tot 17.00u. In deze uitnodiging leest u wie we zijn, wat we doen en wat de kick-off inhoudt. 

Wie zijn we en wat doen we?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Daar zetten ouders, leerkrachten en andere professionals zich 
elke dag samen voor in. Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om 
welke reden dan ook) extra ondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind 
het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Schoolbesturen hebben samen afspraken gemaakt over de 
organisatie van passend (primair en voortgezet) onderwijs. Als een kind (tijdelijk) meer 
ondersteuning nodig heeft, zoals extra begeleiding op school, hulp van een deskundige 
of (voortgezet) speciaal onderwijs, dan komt het samenwerkingsverband in beeld.

Waarom ontvangt u deze brief/uitnodiging? 
Dit schooljaar kijkt het Samenwerkingsverband Dordrecht terug én vooruit. 
Samen met onze partners, zoals scholen, gemeenten en ouders, willen we nog beter vormgeven 
aan passend onderwijs in de regio. Daarom hebben we in beeld gebracht wat er beter kan, waar we 
naartoe willen en wat onze aandachtsgebieden (oftewel: speerpunten) kunnen zijn. We willen heel 
graag horen wat alle betrokkenen hiervan vinden, vandaar dat we ook alle betrokkenen zoveel mogelijk 
willen betrekken.  Samenwerkingsverbanden moeten eens per vier jaar een beleidsplan maken: 
het ondersteuningsplan. De mening en input van iedereen nemen we mee bij het maken 
van ons nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. 

Wilt u uw stem laten horen? 
Bent u benieuwd naar het proces? Mede namens de aangesloten scholen nodigen we u van harte uit 
voor deze online kick-off. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 oktober 2021 van 16.00 tot 
17.00. Bent u benieuwd naar de voledige planning? (zie onderstaande pagina).

Wilt u zichzelf uiterlijk maandag 4 oktober 2021 inschrijven 

Graag ontmoeten we u dan! Met vriendelijke groet, 

Johan Gadella , bestuurder Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht

Uitnodiging kick-off
Op weg naar een nieuw ondersteuningsplan 2022-2026

KLIK OP MIJ EN 
SCHRIJF JE IN! 

https://forms.gle/yTTwPdcq5pWSNDZNA
https://forms.gle/yTTwPdcq5pWSNDZNA


16.00: Welkom door de bestuurder van Samenwerkingsverband Dordrecht

16.10: Uitleg proces “op weg naar een nieuw ondersteuningsplan” en de verschillende betrokkenen

16.20: Uitleg planning ““op weg naar een nieuw ondersteuningsplan”

16.30: Praat mee over de koers van het samenwerkingsverband, de mogelijke speerpunten

16.30: Praat mee over de parels en puzzels voor de komende 4 jaar voor passend onderwijs

17.00: Afsluiting
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