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ONDERSTEUNINGSPLAN
2018-2022

LWOO/PRO VOOR VOSCHOLEN

Het ondersteuningsplan 2018-2022 is op
maandag 13 november 2017 besproken in de
vergadering van het algemeen bestuur. Het
bestuur heeft het ondersteuningsplan unaniem
vastgesteld.
In
november
is
het
ondersteuningsplan
besproken
in
de
ondersteuningsplanraad (OPR), waar ouders
en personeelsleden van de aangesloten
scholen zitting hebben. Op 9 januari 2018
heeft de OPR positief ingestemd met het
ondersteuningsplan 2018-2022.
Op 31 januari 2018 vindt er op
overeenstemming gericht overleg (OOGO)
plaats tussen de aangesloten gemeenten en
het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO
waarin
het
ondersteuningsplan
wordt
besproken. Hierna is het definitief en zal het
verspreid worden en beschikbaar zijn op onze
website.

De aanmelddagen bij de vo-scholen staan
voor de deur. Voor leerlingen waarvoor een
preadvies lwoo of pro is afgegeven, of
waarvan vo-scholen denken dat een
leerling hiervoor in aanmerking komt, moet
de vo-school een aanvraag doen voor een
aanwijzing lwoo of tlv-pro in Onderwijs
Transparant. Volgens het tijdpad dienen de
aanvragen uiterlijk 23 april 2018 bij ons
binnen te zijn.
Alleen aanvragen die door vmbo- en
praktijkscholen in OT worden gedaan,
nemen
we
in
behandeling.
Het
samenwerkingsverband zal per leerling een
besluit nemen en dit in een beschikking
kenbaar maken aan het betreffende
schoolbestuur en ouders/verzorgers. De
beschikking is een voorwaarde om voor
bekostiging in aanmerking te komen.

NIEUWE DOWNLOADS

Omdat dit een nieuwe manier van werken
is, organiseert SWV Helmond-Peelland VO
een informatiemiddag voor de vo-scholen.
Tijdens deze middag wordt er aandacht
besteed aan het invullen van Onderwijs
Transparant en het nieuwe tijdpad 20182019 in relatie tot de procedure lwoo/pro.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
via deze link. De informatiemiddag vindt
plaats op maandag 26 februari 2018 van
15.00 – 17.00 uur bij SWV HelmondPeelland VO, Berkveld 19 in Helmond.

Op onze website proberen wij zoveel mogelijk
informatie te plaatsen voor de bezoekers. De
volgende downloads zijn onlangs geplaatst op
onze website:
- Notulen algemeen bestuur 13
november 2017
- Vastgestelde notitie: ‘monitoring en
verantwoording’

Zelf maandelijks de nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan via vo@swv-peelland.nl of via de website.
Afmelden kan via vo@swv-peelland.nl
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AAN DE SLAG MET VAST
EN ZEKER NAAR HET VO

SCAN PASSEND
ONDERWIJS

Op 16 januari 2018 en 25 januari 2018
hebben er twee workshops plaatsgevonden
over het raamwerk ‘vast en zeker naar het
vo’. Het waren twee goed bezochte
bijeenkomsten met vertegenwoordiging
vanuit het primair- en voortgezet onderwijs.
De deelnemers gingen na een korte plenaire
uitleg, aan de slag met het raamwerk in
groepjes (indien mogelijk met de verdeling
po en vo). Aan de hand van casussen
gebruikten ze instrumenten uit het
raamwerk. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn geweest hierbij aan te sluiten, maar wel
geïnteresseerd zijn: hou dan onze website
en nieuwsbrieven in de gaten!

In de bestuursvergadering van 15 januari
2018 is de notitie ‘monitoring en
verantwoording’ vastgesteld. Het idee
achter deze scan, is dat er een vragenlijst
wordt ingevuld door in ieder geval de
zorgcoördinator, twee docenten, de ACT
en de directeur zorg van een school. De
antwoorden van de scan worden naar een
externe procesbegeleider verstuurd die ze
zal samenvoegen per school. Vervolgens
wordt er een plenaire terugkoppeling
gepland waarin verbeterpunten voor de
betreffende school worden geformuleerd.
Dit schooljaar zullen twee scholen starten.
Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen alle
aangesloten scholen deelnemen.

Zelf maandelijks de nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan via vo@swv-peelland.nl of via de website.
Afmelden kan via vo@swv-peelland.nl
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