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SCHOOL VAN DE MAAND:
Praktijkschool Helmond

PARTICIPATIEWET

Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand: de Praktijkschool Helmond.
Leerlingen met een praktijkonderwijs (pro)
indicatie kunnen op deze school terecht. De
Praktijkschool Helmond is gevestigd aan de
Generaal Snijdersstraat in Helmond. De
school telt 192 leerlingen.
Meer informatie over de Praktijkschool
Helmond vindt u op hun website.

Op 20 april 2015 is er een presentatie
gegeven door René Niks van het
werkbedrijf i.o. over de Participatiewet.
Deze presentatie was bedoeld voor
professionals die hiermee te maken
hebben. De Participatiewet regelt dat
zoveel mogelijk mensen (met of
zonder
arbeidsbeperking)
werk
vinden. De Participatiewet vervangt de
Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet
sociale werkvoorzieningen (WSW),
en een groot deel van de Wet
werk en arbeidsondersteuning jong
gehandicapten
(Wajong).
De
bijeenkomst is goed verlopen, er
waren veel positieve reacties.

ALGEMEEN
BESTUUR
Praktijkschool te Helmond

MEIVAKANTIE
In verband met de meivakantie zijn wij in
de periode van 4 t/m 8 mei niet
bereikbaar. Wij wensen onze lezers een
prettige meivakantie.

Op 20 april 2015 heeft het algemeen
bestuur van SWV Helmond-Peelland
VO
vergaderd.
Tijdens
deze
vergadering is er gesproken over een
nieuw arrangement: Extra Toegang
(ET). Dit arrangement is vastgesteld
door het bestuur. De notitie hiervan is
terug te vinden op onze website.
Ook de vastgestelde notulen van de
vergaderingen van het algemeen
bestuur kunt u teruglezen op onze
website.

Optie facilitering integratieklas
Uitgave van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO – www.swv-peelland.nl – vo@swv-peelland.nl – (0492) 792 700
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OUDERAVOND
AUTISME:
'Er is meer mogelijk dan ik dacht. Dat geeft
goede moed'
Op 7 april 2015 heeft het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant samen met
MEE een ouderavond verzorgd over wat
mogelijk is na het voortgezet onderwijs
voor leerlingen met autisme. Er waren
meer dan 60 ouders en professionals
aanwezig, en ook enkele vo-leerlingen. Via
een presentatie werd er uitleg gegeven
over het komen tot een goede studiekeuze
of het traject richting dagbesteding of
werk. Hoe kies je een studie? Wat is er
voor ondersteuning mogelijk in mbo, hbo
en universiteit? Wat is er mogelijk aan
ondersteuning voor studenten die op
kamers gaan wonen? Hoe is de wetgeving
rondom studie en werk? Hoe voorkom je
dat je thuis zit zonder dagbesteding? Hoe
zijn de financiële regelingen op dit
moment? Naast de lezing was er een
boekentafel met boeken, films en folders
en informatiekraampjes van het Autisme
Informatie Centrum, MEE en het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant. Ook bleven
sommige mensen nog even na om uit te
wisselen en vragen te stellen. Eén reactie
van een ouder: 'Er is meer mogelijk dan ik
dacht. Dat geeft goede moed'.

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

SYMPOSIUM
HOOGBEGAAFDHEID EN
MOTIVATIE
Op 10 april 2015 heeft de kenniskring
hoogbegaafdheid van SWV HelmondPeelland
VO
een
symposium
georganiseerd over hoogbegaafdheid en
motivatie. Er waren ongeveer 70
bezoekers aanwezig tijdens de workshops
en plenaire sessies. Zo waren er
workshops over de ervaringen vanuit de
psychologiepraktijk en een inkijk in de
lespraktijk door onderwijsexperts. Ook
waren er ouders die een workshop
hadden voorbereid. Het eerste plenaire
gedeelte was voor veel deelnemers een
hoogtepunt van de dag: vijf leerlingen uit
het basis- en voortgezet onderwijs
beantwoordden vragen van het publiek en
gaven hun meningen over diverse
stellingen. De middag werd afgesloten
met een plenaire forumdiscussie met
daarin
een
hoofdrol
voor
de
workshopgevers. De deelnemers kregen
de gelegenheid vragen te stellen.

AUTISME STEUNPUNT
Met de wet Passend Onderwijs is de
directe financiering van de landelijke
Autisme Steunpunten vanuit de overheid
komen te vervallen. De Stichting Speciaal
Onderwijs Eindhoven (SSOE), waar het
Steunpunt Zuidoost-Brabant onder valt,
wil dat de expertise over autisme en
onderwijs behouden blijft en uitgebreid
wordt. Met (tijdelijke) financiële
ondersteuning vanuit het SWV blijft
SSOE investeren in het Steunpunt.
Scholen uit SWV Helmond-Peelland
kunnen gratis consultaties aanvragen en
het autisme steunpunt vragen deel te
nemen aan commissies. Meer informatie
hierover leest u op onze website.

Optie facilitering integratieklas
Uitgave van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO – www.swv-peelland.nl – vo@swv-peelland.nl – (0492) 792 700

