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SCHOOL VAN DE MAAND:
Strabrecht College

BESTUURSVERSLAG

Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand: het Strabrecht College. Het
Strabrecht College is gevestigd aan de Grote
Bos in Geldrop en telt ongeveer 1600
leerlingen. Het Strabrecht College biedt
vmbo-t, havo en vwo aan. De leerlingen
komen vanuit Geldrop, Heeze, Sterksel,
Nuenen, Mierlo en Helmond naar het
Strabrecht College.
Meer informatie over het Strabrecht College
vindt u op hun website.

SWV Helmond-Peelland VO heeft
onlangs een eerste bestuursverslag
geschreven over het verlengde boekjaar
augustus 2013 – december 2014. In dit
bestuursverslag is de jaarrekening te
vinden en het inhoudelijk jaarverslag.
Govers
accountants
heeft
de
jaarrekening gecontroleerd.
Het inhoudelijke jaarverslag beschrijft
welke
resultaten
er
in
het
ondersteuningsplan staan benoemd en
wat er is bereikt. Ook staan de
werkwijzen van het bestuur, de
ondersteuningsplanraad (OPR) en de
netwerken beschreven. Verder kunt u
lezen
welke
ervaringen
de
adviescommissie toewijzingen (ACT)
heeft opgedaan.
Het volledige bestuursverslag is te
vinden op onze website.

Strabrecht College te Geldrop

90%-REGELING
Vorig jaar hebben vo-scholen gebruik kunnen maken van de 90%-regeling. Het
samenwerkingsverband wil scholen tegemoet komen met middelen voor leerlingen die
voorheen een ‘rugzakje’ hadden. De 90%-regeling geldt voor leerlingen die op 1 oktober
2012 een lgf-indicatie hadden en op 1 oktober 2015 ingeschreven zijn én les volgen op de
betreffende vo-school. Dit schooljaar kunnen scholen weer gebruik maken van deze regeling.
Voor de betreffende leerlingen dient het formulier ‘90%-regeling’ met de originele lgfbeschikking aangeleverd te worden via vo@swv-peelland.nl vóór 1 oktober 2015. Het
formulier is te vinden 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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ONDERWIJSCONSULENTEN

PROFESSIONALISERING

Het bureau onderwijsconsulenten heeft
een digitaal rapport opgesteld over het
schooljaar 2013-2014. In dit rapport zijn
cijfers en ervaringen te vinden van
onderwijsconsulenten binnen het primair-,
voortgezet- en speciaal onderwijs. Ook
wordt er gesproken over leerlingen die
thuis zitten en hulp hebben gekregen van
een onderwijsconsulent. Het rapport kunt
u hier lezen. Meer informatie over het
bureau onderwijsconsulenten vindt u op
hun website.

In 2013 hebben de vo-scholen in ons
samenwerkingsverband een project
opgestart ter verbetering van de
basisondersteuning binnen de scholen.
Iedere school heeft een eigen project
aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Deze projecten zijn onlangs
geëvalueerd. De scholen hebben een
financiële en inhoudelijke evaluatie
aangeleverd. Daarnaast hebben de
scholen
een
redactioneel
artikel
geschreven over het project. Iedere
maand zullen wij een redactioneel
artikel plaatsen op onze website. Deze
maand: ‘Vluchtheuvel’ van het Carolus
Borromeus College.

SAMENWERKEN AAN DE
CULTUUROMSLAG
DIE
PASSEND ONDERWIJS IS
Marja van Leeuwen, directeur van SWV
Helmond-Peelland VO en Janine
Jansen, locatiedirecteur van Triade
Helmond,
hebben
een
interview
gegeven
in
de
‘Verbinden
&
Vernieuwen’- krant van de Aloysius
stichting.
“Marja
van
Leeuwen
verwoordt haar missie bondig: ‘alle
leerlingen in het voortgezet onderwijs in
onze regio die iets extra’s nodig
hebben, zijn onze zorg’. Janine Jansen
denkt graag mee hoe dat het beste
kan”.
Lees het volledige interview hier.

Zelf maandelijks de
nieuwsbrief ontvangen?

BASISONDERSTEUNING
Alle aangesloten vo-scholen uit ons
samenwerkingsverband bieden basisondersteuning. Deze ondersteuning per
school staat beschreven in een schoolondersteuningsprofiel. De uitgebreide
schoolondersteuningsprofielen van de
v(s)o-scholen zijn te vinden op onze
website. In het overzicht ‘samenvatting
basisondersteuning’ kunt u zien wat u
aan aanvullende ondersteuning kunt
verwachten op een vo-school. De
ondersteuning in de vso-scholen is zo
specifiek dat wij deze niet hebben
opgenomen in dit overzicht. Immers
bieden de scholen voor vso per
definitie zware ondersteuning.

Meld u aan via vo@swv-peelland.nl of
via de website. Afmelden kan via
vo@swv-peelland.nl
Optie facilitering integratieklas
Uitgave van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO – www.swv-peelland.nl – vo@swv-peelland.nl – (0492) 792 700

