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WORKSHOPS

BEREIKBAARHEID

In april organiseren SWV Helmond-Peelland
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 twee workshops. U kunt de
verschillende data en locaties vinden via deze
link en u vervolgens aanmelden bij de
workshop naar keuze.

Sinds deze maand heeft SWV HelmondPeelland VO twee telefoonnummers:
1. Belt u voor leerlingenzaken, lwoo/pro of voor
de ACT? Bel dan (0492) 792 700
2. Belt u voor algemene zaken of Onderwijs
Transparant? Bel dan (0492) 792 895
Voor beide nummers geldt dat er een
voicemail beschikbaar is. Wanneer de
medewerkers niet in staat zijn de telefoon te
beantwoorden, kunt u een bericht achterlaten.

OUDERAVOND

NIEUWE DOWNLOADS

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 een (vermoeden
van) diagnose autisme is. Waar en via welke
weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Wat
zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen
helpen? Hoe wordt dat bekostigd?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van
het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant,
samen met vertegenwoordigers vanuit de
gemeente Helmond en het Regionaal Autisme
Centrum, meer hierover vertellen. Er is
uiteraard voldoende ruimte vragen te stellen.

Op onze website proberen wij zoveel mogelijk
informatie te plaatsen voor de bezoekers. De
volgende downloads zijn onlangs geplaatst op
onze website:
• Ondersteuningsplan 2018-2022

De 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.

ONDERSTEUNINGSPLAN
Op
31
januari
2018
is
het
op
overeenstemming gericht overleg (OOGO)
geweest tussen de aangesloten gemeenten
en SWV Helmond-Peelland VO over het
ondersteuningsplan 2018-2022. Alle negen
gemeenten hebben hiermee ingestemd.
Hiermee is het ondersteuningsplan 2018-2022
vastgesteld en is het onlangs gepubliceerd.
Het ondersteuningsplan 2018-2022 is terug te
vinden op onze website.
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VO-COMPETENTIES
Iedere maand wordt er een onderdeel uit het raamwerk ‘vast en zeker naar het vo’ uitgelicht in
onze nieuwsbrief. Deze maand: ‘Vo-competenties’.
De lijst vo-competenties is een overzicht van schoolse- en sociaal-communicatieve competenties
die verwacht worden van leerlingen in het vo. In de bovenbouw van de basisschool of de
onderbouw van het vo, kan de lijst ingevuld worden door de leerling, ouders en/of de leerkracht.
Vanuit deze resultaten, worden doelen gesteld die haalbaar zijn voor de leerling. De lijst scoort
met ‘niet/met hulp/ zelfstandig’ vanuit duidelijke omschrijvingen. Het is een concrete manier om
met een leerling in gesprek te gaan over zelfredzaamheid en competenties. Het maakt
verwachtingen en doelen zichtbaar. Door bewust aan de slag te gaan met de doelen, kunnen
leerlingen zich voorbereiden op het vo (gestimuleerd door ouders en school).
Tips voor ouders en leerkrachten:
- Stimuleer zelfredzaamheid
- Bepaal met de leerling de doelen
- Benoem en vier als de leerling een competentie met hulp of zelfstandig laat zien
Voorbeeld: om hulp vragen
Competenties gericht op (communicatieve) zelfredzaamheid *
Competentie 11: Om hulp vragen
Je kunt het zelfstandig

- Je vraagt op de juiste manier
om hulp.
- Je vraagt op het juiste moment
om hulp.
- Je bent in staat om te wachten
op hulp.

Je kunt het met hulp

Je kunt het (nog) niet

- Je hebt aanmoediging nodig
om hulp te vragen; je vraagt niet
zelf om hulp, maar wacht af.

- Je vindt het moeilijk om op een
goede manier om hulp te
vragen. Dit kan betekenen:

- Je werkt met een vragen- of
afsprakenkaart als hulpmiddel.

*Je roept om hulp door de klas.
*Je kunt niet wachten op je
beurt.
*Je wordt boos als iets niet lukt.
*Je wilt geen hulp, omdat je het
zelf wilt doen.

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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