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NIEUWE DOWNLOADS
Op onze website proberen wij zoveel mogelijk
informatie te plaatsen voor de bezoekers. De
volgende downloads zijn onlangs geplaatst op
onze website:
• Notulen OOGO
• Tijdpad 2018-2019

PREADVIEZEN
LWOO/PRO
In de week van 19 februari 2018 is er hard
gewerkt om de preadviezen lwoo/pro te
verspreiden onder de ouder(s)/verzorger(s)
van wie hun kind deel heeft genomen aan het
lwoo/pro-onderzoek. De basisscholen zijn op
de hoogte gesteld van het preadvies.
Inmiddels
hebben
alle
betreffende
basisscholen bericht ontvangen over het
preadvies. De vo-scholen hebben tot 23 april
2018 de tijd om de definitieve aanvragen
lwoo/pro te doen in Onderwijs Transparant
(OT).

WORKSHOPS
In maart en april organiseren SWV HelmondPeelland PO en VO weer nieuwe workshops
rondom het raamwerk ‘vast en zeker naar het
vo’. Een aantal quotes van de mensen die u
voorgingen: ‘iedere IB-er en leerkracht
bovenbouw zou deze workshop moeten
volgen’ ‘een praktische bijeenkomst waarbij
het gesprek tussen po en vo heel waardevol
is’. We nodigen u graag uit deel te nemen aan
een van de drie workshops. U kunt de
verschillende data en locaties vinden via deze
link en u vervolgens aanmelden bij de
workshop naar keuze.

TIJDPAD 2018-2019
Op maandag 19 februari 2018 is het tijdpad
voor schooljaar 2018-2019 vastgesteld binnen
het POSVO. In het POSVO zitten
vertegenwoordigers vanuit het primair-,
voortgezet- en speciaal onderwijs en de
samenwerkingsverbanden Helmond-Peelland
PO en VO. In het tijdpad staan de data vermeld
die van belang zijn voor de scholen met
betrekking tot de overgang van primair- naar
voortgezet onderwijs.
In de komende weken zullen SWV HelmondPeelland PO en VO de wijzigingen in het
tijdpad toelichten aan de verschillende IBnetwerken.

OUDERAVOND
Op 19 april 2018 organiseren SWV HelmondPeelland PO en VO een ouderavond met de
titel ‘mijn kind heeft autisme.. wat nu?’
Tijdens deze avond wordt uitgelegd welke
stappen u kunt zetten als er vermoedens van
of een diagnose autisme zijn en via welke weg
u hulp kunt krijgen.
Deze avond is bedoeld voor ouders en
professionals en vindt plaats van 19.30 – 21.00
uur bij SWV Helmond-Peelland, Berkveld 19 in
Helmond (in de Antoon van Dijkschool).
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar
i.houthooft@swv-peelland.nl.

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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