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SCHOOL VAN DE MAAND:
Peellandcollege
Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband
in
onze
nieuwsbrief. Deze maand: het Peellandcollege. Het Peellandcollege is een
deelschool van de Instelling Voortgezet
Onderwijs Deurne (IVO-Deurne) en is
gevestigd aan de Vloeieindsedreef 5 in
Deurne. De school telt in totaal 1113
leerlingen. Het Peellandcollege biedt
onderwijs aan havo- en vwo-leerlingen.
Meer informatie over het Peellandcollege
kunt u vinden op hun website.

Peellandcollege te Deurne

ZORG OP SCHOOL
Wie er onderwijsondersteuning of zorg
moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af
van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte
van de leerling. In het stroomschema ‘zorg
op
school’
is
aangegeven
welke
mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van
zorg in onderwijs wordt geregeld en
verantwoord.

THUISZITTERS
Iedere
maand
wordt
er
een
geanonimiseerde lijst verstrekt aan het
algemeen
bestuur,
de
netwerken
zorgcoördinatoren en begeleiding en zorg,
de ambtelijke regiowerkgroep passend
onderwijs (ARPO) en de leden van het
thuiszittersoverleg. Op deze lijst staan de
leerlingen vermeld die volledig of
gedeeltelijk thuiszitten. De Inspectie van
het onderwijs monitort de thuiszitters door
de lijsten structureel op te vragen. Het is
belang dat de gegevens van de thuiszitters
tijdig in ons bezit zijn. Wij stellen het op
prijs als er spoedig gereageerd wordt op
een verzoek.

V(ASS)t en zeker naar het vo
Autisme Steunpunt zuidoost-Brabant heeft in opdracht van de samenwerkingsverbanden po
en vo van Eindhoven en Helmond een rapport gemaakt over de voorwaarden voor een
succesvolle overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) voor
leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Naar aanleiding van dit rapport is er een
werkgroep opgezet onder leiding van Saskia Sliepenbeek (Autisme Steunpunt) die uitwerking
gaat geven aan de aanbevelingen uit het rapport. In deze werkgroep zitten
vertegenwoordigers uit het speciaal basisonderwijs (sbo), (voortgezet) speciaal onderwijs
((v)so), primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en de samenwerkingsverbanden
Helmond-Peelland PO en VO. Wilt u meer informatie? Bekijk dan het rapport van “V(ASS)t en
zeker naar het vo” of lees de samenvatting.
Optie facilitering integratieklas
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LWOO/PRO-PROCEDURE

PROFESSIONALISERING

Inmiddels hebben bijna alle betrokken
basisscholen en betreffende ouders de
onderzoeksverslagen
van
BCO
Onderwijsadvies ontvangen. Dit verslag
betreft uitsluitend de uitslag van de toetsen
en is nog geen (pre)advies van het SWV.
De aanvragende basisschool zorgt ervoor,
ter completering van de aanvraag, dat het
onderwijskundig rapport (OKR) uiterlijk 31
januari 2016 verzonden is naar vo@swvpeelland.nl. Ook voor dit rapport geldt dat dit
met ouders is besproken en zij toestemming
geven het onderwijskundig rapport te
verzenden aan SWV Helmond-Peelland VO.
Het
onderzoeksverslag
van
BCO
Onderwijsadvies en het OKR worden
bestudeerd door de ACT, om zo aan de
hand van de bevindingen tot een preadvies
tlv-pro of preadvies lwoo te komen. Als
leerlingen in aanmerking komen voor
praktijkonderwijs, ontvangen ouders het
preadvies tlv-pro uiterlijk 1 maart 2016. De
scholen die de toetsen voor lwoo/pro
hebben
aangevraagd,
krijgen
een
totaaloverzicht van de leerlingen die voor
pro in aanmerking komen. Leerlingen die in
aanmerking komen voor lwoo, melden zich
bij een vmbo-school. Uiterlijk 1 april 2016
ontvangen ouders een preadvies lwoo. Wilt
u de data nogmaals bekijken? Kijkt u dan in
het tijdpad op onze website.

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 artikel
geschreven over het project. Iedere
maand zullen wij een artikel plaatsen op
onze website. Deze maand: “Kennisdeling
en best practice” door het Willibrord
Gymnasium.

CARNAVALSVAKANTIE
De scholen uit ons samenwerkingsverband
hebben carnavalsvakantie van 8 t/m 12
februari. SWV Helmond-Peelland VO zal
deze periode telefonisch niet bereikbaar
zijn.

EXTRA INFORMATIE
LWOO/PRO
De Rijksoverheid heeft op 30 december
nieuwe documenten gepubliceerd over
passend onderwijs, zo ook over
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
en praktijkonderwijs (pro). Vanaf 1 januari
2016
zijn
samenwerkingsverbanden
verantwoordelijk voor de bekostiging van
lwoo/pro. In de publicaties is te lezen wat
de inhoud van praktijkonderwijs is en hoe
vmbo-scholen lwoo kunnen invullen. Lees
meer over lwoo of pro.

ENQUÊTE
Vanaf 1 januari 2016 zijn wij
verantwoordelijk voor de bekostiging
van lwoo/pro. De procedure rondom de
lwoo/pro-onderzoeken is dit schooljaar
daarom anders verlopen dan voorheen.
Omdat
wij graag willen leren,
ontvangen de betrokken basisscholen
volgende week een enquête over de
‘nieuwe procedure lwoo/pro’.

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

Optie facilitering integratieklas
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