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SCHOOL VAN DE MAAND:
VSO de Korenaer in Deurne
Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand VSO de Korenaer. De
Korenaer is een deelschool van de
Aloysiusstichting en is gevestigd aan de Mr.
De Jonghlaan in Deurne. De Korenaer
verzorgt onderwijs voor leerlingen tussen de
12
en
21
jaar
met
ernstige
gedragsproblemen die residentieel of met
een maatregel geplaatst zijn op het internaat
van BJ Brabant. Ook externe leerlingen met
een toelaatbaarheidsverklaring volgen hier
onderwijs. De Korenaer verzorgt voortgezet
speciaal
onderwijs
en
middelbaar
beroepsonderwijs niveau 1 en 2. De
Korenaer telt ongeveer 125 leerlingen,
waarvan er een tiental onderwijs op afstand
volgen. Meer informatie over de Korenaer
Deurne vindt u op hun website.

“OMGAAN MET
VERSCHILLEN IN DE KLAS”
K2, Brabant Kenniscentrum Jeugd heeft
in 2014 samen met MEE twee pilots
gestart op scholen. K2 is gespecialiseerd
in kwaliteitsverbetering/deskundigheidsbevordering, MEE biedt ondersteuning,
advies en training bij leven met een
beperking. Gezamenlijk werken zij aan
het project “omgaan met verschillen in de
klas”. In het project wordt gewerkt met de
drie pijlers: docent – ouders – leerling.
Resultaat van dit project is:
 Docenten herkennen beperkingen
en leren hiermee om te gaan. Ze
leren ook mogelijkheden en
talenten te herkennen.
 Docenten worden ondersteund in
adequate interventies bij lastig
gedrag.
 De school ontvangt advies over
het realiseren van een zo goed en
veilig mogelijk leerklimaat, de
praktische aansluiting tussen
onderwijs en zorg en verbetering
van de samenwerking met
ouders.
Hebt u interesse en wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met
Lidwien
van
Noorden
via
lidwien.van.noorden@k2.nl.

VSO de Korenaer in Deurne

PERSONELE BEZETTING ACT
Vanaf 1 maart 2015 krijgt de adviescommissie toewijzingen (ACT) tijdelijk (in ieder geval tot
aan de zomervakantie) een andere personele invulling. Aanleiding hiervoor is dat Huib van
den Beuken per 1 maart 2015 met vervroegd pensioen gaat. Hannie Smolders (secretaris
ACT) en Cecilia Schaars (orthopedagoog ACT) nemen tijdelijk zijn taken over. Hannie
Smolders is vier dagen werkzaam (maandag tot en met donderdag) en is het eerste
aanspreekpunt voor de ACT.
Wij bedanken Huib voor zijn inzet voor het samenwerkingsverband en wensen Hannie en
Cecilia veel succes met de tijdelijke uitbreiding van hun werkzaamheden.
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PREADVIES
De adviescommissie toewijzingen (ACT)
heeft afgelopen week alle brieven met
preadviezen verstuurd naar de po/s(b)oscholen en ouders die een preadvies voor
het vso hebben aangevraagd. In deze
brief staat het preadvies vo of vso
vermeld. Ouders van leerlingen die een
preadvies vso hebben ontvangen, kunnen
met deze brief in de aanmeldingsperiode
van 4 t/m 21 maart naar een vso-school
gaan. Mocht u meer informatie willen over
het preadvies, neem dan contact op met
Hannie Smolders, secretaris ACT, via
(0492) 792 700 of via act@swvpeelland.nl

ERVARINGEN
PASSEND ONDERWIJS
Oberon is een advies- en onderzoeksbureau
die in opdracht van Ministerie van OCW
onderzoek heeft gedaan naar ervaringen van
passend onderwijs in de pioniersgebieden. De
ervaringen van begeleiders in het onderwijs en
ouders stond al een tijdje op onze website. De
ervaringen van leraren is nu gepubliceerd door
Oberon. Bekijk het rapport hier.

OUDERAVOND
AUTISME
Op 7 april 2015 organiseert SWV
Helmond-Peelland VO samen met het
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant een
ouderavond. Deze ouderavond staat in het
teken van leerlingen met ASS die na het
vo de overstap maken naar een studie of
werk. Een spreker van het Autisme
Steunpunt houdt een inleiding en
bespreekt met de aanwezigen hoe een
vervolg op het voortgezet onderwijs eruit
kan zien.
 Hoe kies je een goed vervolg?
 Wat kunnen valkuilen zijn?
 Wordt het werk, mbo, hbo of
universiteit?
 Hoe zorg je voor een goede
overstap?
 Wat is er beschikbaar aan
ondersteuning?
Op deze avond zijn ouders, leerlingen,
decanen,
zorgcoördinatoren
en
betrokkenen welkom. U kunt zich
aanmelden via deze link. De ouderavond
wordt gehouden van 19.30 – 21.00 uur bij
SWV Helmond-Peelland VO, Berkveld 19
in Helmond. Wij hopen u dan te zien.

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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