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SCHOOL VAN DE MAAND:
Alfrinkcollege
Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband
in
onze
nieuwsbrief.
Deze
maand:
het
Alfrinkcollege. Het Alfrinkcollege is een
deelschool van de Instelling Voortgezet
Onderwijs Deurne en is gevestigd aan de
Burgemeester Roefslaan 11 in Deurne. De
school telt in totaal 592 leerlingen. Het
Alfrinkcollege
biedt
onderwijs
aan
leerlingen op vmbo-gemengd/theoretisch
niveau (mavo) en de betere vmbo-kader
leerlingen
(mavokans-klas).
Meer
informatie over het Alfrinkcollege kunt u
vinden op hun website.

SCHOLENCONFENRENTIE
PASSEND ONDERWIJS
Hoe zijn de ervaringen met passend
onderwijs in uw school? Wat gaat goed en
waar lopen u en uw collega’s tegenaan?
Steunpunt
passend
onderwijs
VO
organiseert op 10 december 2015 een
scholenconferentie ‘Passend graag’. De
twee thema’s die centraal staan zijn:
“Cultuur en schoolontwikkeling” en “het
levend schoolondersteuningsplan”.
Tijdens het plenaire gedeelte zullen Dolf
van den Berg (hoogleraar van de Radboud
Universiteit)
en
Robin
van
Galen
(waterpolocoach- en speler) spreken.
De conferentie is met name interessant
voor mensen uit de schoolpraktijk:
schoolleiders, teamleiders, ondersteuningcoördinatoren en mentoren.
De conferentie vindt plaats bij Theater
Buitensoos in Zwolle en is gratis.
Aanmelden kan via deze link.

PROFESSIONALISERING

Het Alfrinkcollege te Deurne

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: “Gesprekstechnieken door Mikado” van het
Varendonck College.
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‘MEANDER’

COMPETENTIES VO

Binnen SWV Helmond-Peelland VO is
er een nieuw arrangement ontwikkeld:
Meander. Hierin worden havo/vwoleerlingen met ASS ondersteund om
vanuit het voortgezet speciaal onderwijs
(vso) De Berkenschutse, de overstap
maken naar het reguliere voortgezet
onderwijs (vo). We hebben Hilde
Hermes
(orthopedagoog
van
de
Berkenschutse) gevraagd een stukje
voor onze nieuwsbrief over Meander te
schrijven: “De ervaring leert dat door
verwachtingen, zorgen en behoeften
van ouders, leerling, vo en vso te
bespreken een waardevol contact
gelegd wordt waarin afstemming kan
plaatsvinden
en
vertrouwen
kan
groeien. Deze samenwerking kan leiden
tot een succesvolle overstap waarbij de
leerling zo optimaal mogelijk begeleid
en opgevangen wordt. De reflectie van
leerlingen op hun overstaptraject geeft
inzicht
in
de
spanningen,
onzekerheden, kansen en opbrengsten
en leert ons steeds beter aan te sluiten
bij behoeften. Naast de positieve
evaluatie van de overstappers, zit de
winst van Meander in een steeds betere
afstemming en samenwerking tussen
het vo en vso die bijdraagt aan het
realiseren van de doelstellingen binnen
passend onderwijs.”

Goed kunnen leren op school vraagt om
veel competenties. We hebben ervaren
dat sommige leerlingen nog niet over de
juiste competenties beschikken om een
soepele overstap van het primair
onderwijs (po) naar het voortgezet
onderwijs (vo) te maken. Autisme
Steunpunt zuidoost-Brabant heeft twee
lijsten beschikbaar gesteld met daarop de
competenties die nodig zijn op voortgezet
onderwijs in de onder- en bovenbouw. De
twee lijsten zijn hier te vinden.

THUISZITTERS
De Wet passend onderwijs verplicht
samenwerkingsverbanden thuiszittende
leerlingen te monitoren. Elke maand
versturen wij een geanonimiseerde lijst
van
de
thuiszitters
uit
ons
samenwerkingsverband naar het bestuur,
zorgcoördinatoren
en
directeuren.
Thuiszitten begint vaak met verzuim.
Daarom worden er nu afspraken gemaakt
met
de
v(s)o-scholen
in
ons
samenwerkingsverband over de wijze
waarop er met verzuim wordt omgegaan.

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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