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SCHOOL VAN DE MAAND:
Het Varendonck College
Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand: het Varendonck College.
Het Varendonck College heeft twee locaties:
in Asten en in Someren. Leerlingen kunnen
in Someren terecht voor praktijkonderwijs en
vmbo (met of zonder lwoo). In Asten biedt
het Varendonck College havo, technasium
en vwo, inclusief tweetalig gymnasium en
atheneum.
Het Varendonck College telt in totaal 2036
leerlingen. De leerlingen komen vooral uit
Asten en Someren, maar ook vanuit
Geldrop, Heeze-Leende, Mierlo en Deurne.
Meer informatie over het Varendonck
College vindt u op hun website.

OUDERAVOND
AUTISME
In de vorige nieuwsbrief is er aandacht
besteed aan de ouderavond autisme op 7
april 2015. Een medewerker van het
Autisme Steunpunt zal in gesprek gaan
met de aanwezigen over de overstap van
het v(s)o naar werk of mbo/hbo
/universiteit.
Op deze avond zijn ouders, leerlingen,
decanen,
zorgcoördinatoren
en
betrokkenen welkom. Er zijn nog plekken
beschikbaar. U kunt zich aanmelden via
deze link. De ouderavond wordt gehouden
van 19.30 – 21.00 uur bij SWV HelmondPeelland VO, Berkveld 19 in Helmond. Wij
hopen u dan te zien.

KENTALIS

Het Varendonck College, boven: locatie Asten,
onder: locatie Someren

“Als horen of communiceren niet
vanzelfsprekend is”. Kentalis specialiseert
zich op het gebied van diagnostiek, zorg
en
onderwijs
voor
mensen
met
beperkingen in horen en communiceren
doordat ze doofblind, doof of slechthorend
zijn. Of omdat ze communicatieproblemen
hebben door een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) of autisme met problemen in spraak
en taal. Om een TOS te herkennen bij
leerlingen, kunt u deze poster gebruiken.
Voor meer informatie over Kentalis, kunt u
kijken op hun website.
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SYMPOSIUM
HOOGBEGAAFDHEID EN
MOTIVATIE
Op vrijdag 10 april 2015 organiseert de
kenniskring hoogbegaafdheid vanuit SWV
Helmond-Peelland VO een symposium
over hoogbegaafdheid en motivatie. Het
symposium vindt plaats op het Strabrecht
College in Geldrop en begint om 12.00
uur.
Er vinden twee workshoprondes en twee
plenaire bijeenkomsten plaats. U kunt zich
uiterlijk tot 3 april 2015 inschrijven via
deze link. Bekijk het programma.
Eventuele vragen kunt u stellen via
vo@swv-peelland.nl

INSPECTIERAPPORT
Op 27 januari 2015 bezocht de Inspectie
van het onderwijs SWV HelmondPeelland VO. Zij hebben gesproken
over de rol van de intern toezichthouder,
de werkwijze bij het intern toezicht en de
resultaten
van
ons
samenwerkingsverband. De inspectie
heeft gesproken met de ACT, de
projectleider
werkprocessen,
de
voorzitters
van
de
netwerken
zorgcoördinatoren en begeleiding &
zorg en de OPR, de beleidsmedewerker
jeugd vanuit de gemeente, de RMCcoördinator en de coördinator van SWV
Helmond-Peelland PO. De bevindingen
van de inspectie kunt u hier lezen.

VOORGENOMEN FUSIE
Stichting Speciaal Onderwijs Regio
Helmond (SPORH) wil graag fuseren met
regionale partners. De Praktijkschool
Helmond die onder SPORH valt, zal dan
aansluiten
bij
OMO
Scholengroep
Helmond. De Toermalijn (sbo) zal
overgedragen worden aan QliQ Primair
Onderwijs.
De
demografische
ontwikkelingen in en rond Helmond, de
invoering van passend onderwijs en een
afname van het aantal leerlingen zijn voor
het bestuur van SPORH de aanleiding
geweest voor de fusie. De schoolbesturen
hebben op 16 maart een intentieverklaring
getekend.

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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