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SCHOOL VAN DE MAAND:

LWOO/PRO

Korenaer Helmond

Sinds de invoering van passend
onderwijs hebben de scholen zorgplicht:
zij moeten alle leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben een
onderwijsplek bieden.
Op 1 januari 2016 worden ook het
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel
van passend onderwijs. Daarmee
worden de samenwerkingsverbanden
verantwoordelijk voor alle vormen van
onderwijsondersteuning die leerlingen in
de klas nodig kunnen hebben. Zo
kunnen de samenwerkingsverbanden
goed afwegen welke ondersteuning het
beste bij een leerling past. Wilt u hier
meer over weten, lees dan de helder
geschreven brochure van het Ministerie
van OCW over dit onderwerp.

Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand: De Korenaer Helmond. De
Korenaer is een school voor speciaal
voortgezet onderwijs en gevestigd aan de St.
Willibrordstraat in Helmond. De Korenaer
biedt arbeidsgerichte leerweg en vmbo
basisberoepsgerichte leerweg aan. Tachtig
leerlingen bezoeken de school en komen
vanuit bijna alle gemeenten uit ons
samenwerkingsverband. Meer informatie
over de Korenaer kunt u vinden op hun
website.

PROFESSIONALISERING

Korenaer te Helmond

VASTGESTELDE OPR
VERSLAGEN
De ondersteuningsplanraad (OPR) is
een medezeggenschapsorgaan waar
ouders en personeel zitting hebben
namens de aangesloten scholen. De
OPR vergadert minimaal twee keer per
schooljaar. Op de website zijn de
vastgestelde verslagen te vinden

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt
kunnen lezen hebben 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
redactioneel artikel geschreven over het
project. Iedere maand zullen wij een
redactioneel artikel plaatsen op onze
website. Deze maand: “Goed zijn en
beter worden” door het Commanderij
College.
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DIGITAAL LOKET
SSOE
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven
(SSOE) biedt een digitaal loket aan
waar scholen een aanvraag kunnen
doen voor externe dienstverlening.
De externe dienstverlening ondersteunt
leerlingen, docenten en schoolteams op
het gebied van motoriek, spraak/
taal/communicatie, zeer moeilijk lerende
kinderen en autisme. SSOE biedt
consultatie
&
advies,
onderwijsarrangementen en scholing op basis
van specifieke hulpvragen vanuit het
reguliere
onderwijs,
vooren
naschoolse voorzieningen, ouders en
verwijzers.
Bezoek
de
website
www.externedienstverlening.nl
voor
meer informatie of voor een aanvraag
bij het digitaal loket.

EVALUATIE TLV
Een van de doelen van passend onderwijs
is minder onnodige bureaucratie. Voorheen
stond er in de toelaatbaarheidsverklaring
(tlv) beschreven dat vso-scholen een
tussentijdse evaluatie moesten aanleveren
bij de ACT. Het evalueren van het
ontwikkelingsperspectief
(OPP)
met
ouder(s) /verzorger(s), is wettelijk verplicht.
Daarom heeft het samenwerkingsverband
besloten dat scholen geen evaluatie meer
hoeven aan te leveren bij de ACT om
bureaucratie te verminderen. Mocht na het
laatste evaluatiegesprek met ouder(s)
/verzorger(s) blijken dat de expertise van
een vso behouden dient te worden, dan
kan de betreffende school een nieuwe
aanvraag indienen voor een tlv bij de ACT.

ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie staat weer voor de deur.
De
laatste
bijeenkomst
van
de
adviescommissie toewijzingen (ACT) zal
plaatsvinden op 15 juli 2015. Dossiers
kunnen uiterlijk tot 8 juli 2015 via DIS
aangeleverd worden. Vanaf 22 juli 2015 is
het kantoor van SWV Helmond-Peelland VO
met zomervakantie. Op 27 augustus 2015
staan wij u weer graag te woord. Wij wensen
onze lezers succes met de laatste
schoolweken en alvast een prettige
zomervakantie.

NIEUWE DOWNLOADS
Op onze website worden regelmatig
nieuwe downloads toegevoegd. Het
tijdpad 2015/2016 is vastgesteld door het
dagelijks bestuur van SWV PO en SWV
VO.
Ook het jaarplan 2015/2016, waar onze
activiteiten en doelen in staan beschreven,
is onlangs vastgesteld door het algemeen
bestuur.

PASSEND VOORTGEZET
ONDERWIJS
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
heeft een artikel geschreven voor ‘LBBO
beter begeleiden’ over de overstap van
het primair onderwijs (po) naar het
voortgezet onderwijs (vo) voor leerlingen
met een autisme spectrum stoornis (ASS).
Lees hier het artikel.

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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