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SCHOOL VAN DE MAAND:
De Hilt
Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand: De Hilt. De Hilt is een school
voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor
leerlingen
met
een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van 5 t/m 18 jaar. Op de Hilt
wordt gewerkt aan de voorbereiding van een
overstap naar het reguliere onderwijs (vo of
mbo), arbeidsmarkt of een combinatie van
leren en werken. In totaal zitten er 125
leerlingen uit de regio op de vso-afdeling van
de Hilt. De school is gevestigd aan de
Azalealaan in Helmond. Meer informatie
over de Hilt kunt u vinden op hun website.

INFORMATIEAVOND
‘OVERSTAP PO-VO’
SWV Helmond-Peelland VO heeft op 8
oktober
een
informatieavond
georganiseerd over de overstap van po
naar vo. Marja van Leeuwen (directeur)
en
Hannie
Smolders
(secretaris
adviescommissie toewijzingen) hebben
een
presentatie
gehouden
over
passend onderwijs. Deze presentatie is
te vinden op onze website. Het was
een geslaagde avond waar ongeveer 80
ouders aanwezig waren.

PROFESSIONALISERING
Zoals u in de vorige nieuwsbrieven 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. De scholen hebben een
redactioneel artikel geschreven over het
project. Iedere maand zullen wij een
redactioneel artikel plaatsen op onze
website. Deze maand: “Integratieklas”
door het Vakcollege Helmond.

De Hilt in Helmond

HERFSTVAKANTIE

TIJDPAD

De scholen in ons samenwerkingsverband hebben van 26 t/m 30 oktober
herfstvakantie. Ook SWV HelmondPeelland VO zal in die week telefonisch
niet bereikbaar zijn. Vanaf 2 november
staan wij u weer graag te woord.

Het tijdpad 2015-2016 is aangepast
met een paar kleine wijzigingen. De
wijzigingen
zijn
in
het
rood
aangegeven. Het aangepaste tijdpad is
te vinden op onze website.
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LWOO/PRO

VERGADERZAAL

Vanaf 1 januari 2016 zijn de
samenwerkingsverbanden
verantwoordelijk voor de bekostiging
lwoo/pro. De meeste basisscholen
hebben vóór 14 september het
aanvraagformulier voor de toetsen op tijd
aangeleverd. In totaal zijn er ruim 500
aanvragen gedaan. De onderzoeken
vinden plaats van september t/m
december. Wij streven ernaar voor de
herfstvakantie
alle
uitnodigingen
verstuurd te hebben. Ouders ontvangen
de uitnodiging digitaal.

De afgelopen weken is er hard gewerkt
aan de vergaderzaal voor SWV
Helmond-Peelland PO en VO. We zijn
een kleine organisatie, maar er vinden
veel
vergaderingen
plaats
met
vertegenwoordigers
van
de
aangesloten scholen en gemeenten.
Voorheen maakten wij gebruik van de
vergaderzaal op de Antoon van
Dijkschool of van andere scholen. Er
kunnen ruim 24 personen vergaderen.
Hieronder een kleine impressie van de
verbouwing en het eindresultaat.

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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