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SCHOOL VAN DE MAAND:

HUISVESTING

De Berkenschutse in Heeze

In de eerste week van januari 2015
verhuist SWV Helmond-Peelland VO
samen met SWV Helmond-Peelland PO
naar de Antoon van Dijkschool. Voor
belangstellenden is er op woensdag 14
januari 2015 een opening van onze
nieuwe huisvesting. Om 14.30 uur vindt
er voor genodigden een inhoudelijk
gedeelte plaats. Vanaf 16.00 uur is er
een receptie en de mogelijkheid om rond
te kijken. Meer informatie hierover volgt
in de volgende nieuwsbrief. U kunt de
datum alvast in uw agenda noteren!

Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand de Berkenschutse. De
Berkenschutse is een bovenregionale school
voor speciaal (voortgezet) onderwijs in
Heeze. Van oudsher is de Berkenschutse
een school voor leerlingen met epilepsie.
Leerlingen van 4 tot 20 jaar bezoeken de
school. Meer informatie vindt u op de
website van de Berkenschutse.

DIGITALE
INFORMATIESYSTEEM

Berkenschutse in Heeze

SWV Helmond-Peelland VO werkt nu
ruim een maand met het digitale
informatiesysteem (DIS). De ACT houdt
de vinger aan de pols en werkt nauw
samen met de heren Bui en Beuger om
de mogelijke kinderziektes te verhelpen.
De eerste indruk van de ACT is dat het
een gebruiksvriendelijk systeem is. Met
technische vragen over DIS kunt u
terecht bij de heer Bui via chinh@buiengineering.eu. Overige vragen kunt u
stellen
aan
de
adviescommissie
toewijzingen (ACT) via act@swvpeelland.nl. De aanvragen die inmiddels
zijn ingediend door de scholen, worden
in goede orde ontvangen door de ACT.

Optie facilitering integratieklas
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VASTGESTELD BELEID

ORTHOPEDAGOOG

Het algemeen bestuur van SWV HelmondPeelland VO komt maandelijks bij elkaar.
Tijdens deze bijeenkomsten worden veel
besluiten genomen. Naast de notulen van
deze vergaderingen, is nu ook het
vastgesteld beleid te vinden op onze
website. Hier kunt u zien met welke
besluiten het algemeen bestuur heeft
ingestemd.

Vanaf 1 december 2014 vindt er een
verandering binnen de ACT plaats. Cecilia
Schaars zal de plek van Janine Jansen als
orthopedagoog
overnemen.
In
de
volgende nieuwsbrief zal Cecilia zich
voorstellen. We hebben Janine gevraagd
wat haar ervaring is met de ACT: “Ik heb
het hele proces van de klankbordgroep
toelaatbaarheid passend onderwijs tot
ACT meegemaakt. Zowel mijn deelname
aan de klankbordgroep als aan de ACT
heeft mij veel voldoening gegeven. Ik heb
de samenwerking altijd als prettig en
constructief ervaren. Ik wens Cecilia
evenveel voldoening, uitdaging, inspiratie
en werkplezier toe als ik heb ervaren. De
gesprekken met ouders en zorgcoördinatoren zijn altijd open gevoerd en
heb deze gesprekken als zeer waardevol
ervaren. Ik bedank Huib en Hannie voor
de prettige samenwerking en ik blijf de
ACT met belangstelling volgen.” SWV
Helmond-Peelland VO bedankt Janine
voor haar inzet binnen de ACT.

PROFESSIONALISERING
In augustus 2013 hebben vo-scholen een
aanvraag
kunnen
doen
voor
een
samenwerkingsproject
vo-vso
voor
professionalisering binnen de scholen.
Inmiddels
is
een
aantal
aanvragen
goedgekeurd en uitgevoerd binnen de
scholen. Het is de bedoeling dat een voschool expertise van een vso-school inzet
voor verbetering van de basisondersteuning.
U kunt hierbij denken aan het opzetten van
een trajectklas. Een klas binnen een voschool voor leerlingen die tijdelijk niet in een
reguliere klas les kunnen volgen. We hebben
de scholen gevraagd een redactioneel artikel
te schrijven over deze projecten. Deze
artikelen zijn binnenkort te vinden op onze
website.

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

KAFKABRIGADE
Op verzoek van de Tweede kamer en in
samenwerking met het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft
de Kafkabrigade onderzoek gedaan naar
onnodige bureaucratie binnen passend
onderwijs. In augustus en november 2013
is de Kafkabrigade op bezoek geweest bij
SWV Helmond-Peelland VO om de
bureaucratie te toetsen. Deze verslagen
zijn te vinden op onze website.
Onlangs heeft de Kafkabrigade een essay
geschreven over dit onderwerp. Dit essay
leest u hier.

Optie facilitering integratieklas
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