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COLLEGABOEKJE
Hoe goed ken jij je collega’s eigenlijk?
Iedere maand vult een medewerker van een
van de scholen/organisaties uit SWV HelmondPeelland ons vriendenboekje in. Deze maand:
Karin Steenbakkers.

Functie:
Directiesecretaresse/bestuurssecretaresse
Organisatie/school:
SWV Helmond-Peelland PO / Jan van Brabant
College
Het leukste aan mijn werk is:
De afwisseling po/vo – kleine/grotere
organisatie – contacten met schoolbesturen /
directeuren / leerkrachten
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Chocolade
Val mij vooral niet lastig met:
Negativiteit
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Volg je gevoel
Ik geef het collegaboekje door aan:
Marco Corstiaans, omdat ik de wijze waarop hij
met zijn leerlingen van de Praktijkschool
Helmond heerlijke gerechten bereidt en
serveert in het restaurant van de school erg
bewonder!

CONTACTPERSOON
DIS
Steeds meer scholen krijgen te maken
met ons Digitale Informatiesysteem
(DIS). De aanvragen voor een tlv-vso,
extra ondersteuning, aanwijzing lwoo en
tlv-pro gaan via DIS. Wanneer scholen
(technische) vragen hebben over het
systeem, kunnen zij contact opnemen
met Lenneke Voskuil als contactpersoon
voor DIS. Deze vragen kunnen
telefonisch
gesteld
worden
van
maandag t/m donderdag of via
l.voskuil@swv-peelland.nl.
De
ACT
(Hannie Smolders of Cecilia Schaars)
blijft aanspreekpunt als het gaat om
inhoudelijke vragen (leerlingenzaken).

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 artikel
geschreven over het project. Iedere
maand zullen wij een artikel plaatsen op
onze website. Deze maand: “Leerlingen
merken het verschil, leerkrachten maken
het verschil, door het Commanderij
College”
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V(ASS)T EN ZEKER NAAR HET VO
In februari is de werkgroep ‘v(ASS)t en zeker naar het vo’ gestart met vertegenwoordigers
vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, regulier primair- en
voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden po en vo. Deze werkgroep is
gestart naar aanleiding van het rapport ‘V(ASS)t en zeker naar het vo’ om de overgang
van po naar vo voor leerlingen met een autisme soepel(er) te laten verlopen. Op de
website van Steunpunt Passend Onderwijs VO staan praktijkvoorbeelden uit verschillende
regio’s. Marja van Leeuwen en Erik Wissink zijn geïnterviewd over de werkgroep ‘v(ass)t
en zeker naar het vo’. Lees hier het interview.

OUDERAVOND

TIJDPAD

Op 19 mei 2016 organiseert SWV
Helmond-Peelland VO in samenwerking
met Steunpunt Autisme ZuidoostBrabant een ouderavond over een
autisme gerelateerd onderwerp. De
ouderavond zal plaatsvinden bij SWV
Helmond-Peelland VO, Berkveld 19 in
Helmond en start om 19.30 uur. Meer
informatie over deze ouderavond vindt
u in de volgende nieuwsbrief. Zet de
datum alvast in uw agenda!

De leden van het POSVO zijn druk
bezig met het opstellen van het concept
tijdpad 2016/2017. Op 11 april zal het
tijdpad vastgesteld worden en daarna is
het definitieve document terug te
vinden op onze website. In de eerste
twee weken van april zullen de
samenwerkingsverbanden
HelmondPeelland PO en VO de intern
begeleiders van de basisscholen
informeren over het tijdpad, met name
over de werkwijze 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
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