NR. 26 – 25 MEI 2016

COLLEGABOEKJE
Hoe goed ken jij je collega’s eigenlijk?
Iedere maand vult een medewerker van een
van de scholen/organisaties uit SWV
Helmond-Peelland ons collegaboekje in. Deze
maand: Frank de Vocht.

ZORGPLICHT
Sinds de ingang van de Wet passend
onderwijs, hebben scholen zorgplicht.
Wanneer een leerling zich aanmeldt op een
school (of staat ingeschreven), dient de
school
een
zo
passend
mogelijke
onderwijsplek aan te bieden. Op de website
‘passend onderwijs’ vindt u veel gestelde
vragen rondom de zorgplicht, aanmelding
en toelating van leerlingen.

TUSSENTIJDSE
INSTROOM VSO

Functie:
Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit /
coördinator
Organisatie/school:
QliQ Primair Onderwijs / PO Helmond
Het leukste aan mijn werk is:
Samenwerken met gepassioneerde collega’s
en samen resultaten bereiken waarop we trots
kunnen zijn
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Lijkt me verstandiger om daar geen eerlijk
antwoord op te geven…
Val mij vooral niet lastig met:
Niet ter zake doende informatie
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Laat je niet leiden door alles wat om je heen
gebeurt, maar bepaal je eigen leven
Ik geef het collegaboekje door aan:
Marij Kruitwagen (afdelingsleider brugklassen
Jan van Brabant College) omdat zij in mei
2016 afscheid neemt van het onderwijs en we
haar als persoon en om haar deskundigheid
zullen gaan missen in onder andere de
Optie
facilitering integratieklas
aansluitingscommissie
PO-VO Helmond

In het netwerk begeleiding en zorg is de
zorg uitgesproken over de vele zijinstromers vanuit het regulier vo naar het
vso in de laatste maanden van het
schooljaar. Er wordt gevraagd rekening te
houden met het feit dat de tussentijdse
instroom voor onrust zorgt binnen de
klassen. Daarom is er afgesproken in de
toekomst in principe na 1 april van het
betreffende schooljaar geen leerlingen meer
te laten instromen in het vso. Wel wordt
door de vso-scholen toegezegd rekening te
(blijven) houden met ‘onvoorziene’ instroom
in het vso, zoals bijvoorbeeld vanuit het
arrangement ‘extra toegang’.

HERINNERING:
INLOGCODES DIS
De aanmeldingen voor lwoo/pro door de
scholen voor primair onderwijs, verlopen
vanaf volgend schooljaar via ons digitaal
informatiesysteem (DIS). De aanvragen
dienen vóór 12 september binnen te zijn.
Mocht u nog geen inloggegevens voor DIS
hebben, stuur dan een mailtje naar
vo@swv-peelland.nl met daarin uw naam,
functie, adresgegevens van school en
telefoonnummer. U ontvangt op korte
termijn een automatische e-mail met daarin
uw inloggegevens.
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NJI-MONITOR

OUDERAVOND
“NIET GEMOTIVEERD?”
Op 19 mei 2016 heeft SWV HelmondPeelland VO een informatieavond
georganiseerd voor ouders, docenten en
betrokkenen over autisme en motivatie.
Saskia Sliepenbeek van Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant heeft een
lezing gegeven waarin ze de theorie van
autisme en motivatie koppelde aan
herkenbare voorbeelden. De avond werd
bezocht door ongeveer 45 ouders en
professionals.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft
een
monitor
ontwikkeld
voor
samenwerkingsverbanden en gemeenten.
Deze
monitor
wordt
uitgezet
naar
zorgcoördinatoren,
beleidsambtenaren,
jeugdprofessionals en ouders om de
ervaringen van de samenwerking tussen
jeugdzorg en onderwijs te bevragen. Meer
informatie over de monitor leest u hier.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan
SWV Helmond-Peelland VO zien hoe de
samenwerking jeugdzorg – onderwijs
ervaren wordt.
Het is belangrijk dat wij ook de mening van
ouders horen. SWV Helmond-Peelland VO
is nog op zoek naar ouders van leerlingen in
het voortgezet onderwijs die ervaringen
hebben met jeugdhulp en dit graag anoniem
willen delen via de online vragenlijst van
NJI. Mocht u interesse hebben, stuur dan
een mailtje naar vo@swv-peelland.nl. U
ontvangt de link met de vragenlijst dan zo
snel mogelijk.

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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