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COLLEGABOEKJE
Hoe goed ken jij je collega’s eigenlijk?

90% REGELING

Iedere maand vult een medewerker van een
van de scholen/organisaties uit SWV HelmondPeelland ons collegaboekje in. Deze maand:
Fred de Locht

Voorgaande jaren hebben vo-scholen
gebruik kunnen maken van de 90%regeling. Het samenwerkingsverband wil
scholen tegemoet komen met middelen
voor leerlingen die voorheen een
‘rugzakje’ hadden. De 90%-regeling geldt
voor leerlingen die op 1 oktober 2012 een
lgf-indicatie hadden en op 1 oktober 2016
ingeschreven zijn én les volgen op de
betreffende vo-school. Dit schooljaar
kunnen scholen weer gebruik maken van
deze regeling. Voor de betreffende
leerlingen dient het formulier ‘90%regeling’ met de originele lgf-beschikking
aangeleverd te worden via vo@swvpeelland.nl vóór 1 oktober 2016.

Functie:
Eerste 16 jaren van mijn loopbaan: medisch
analist in het Catharinaziekenhuis. Huidige
functie: leerkracht groep 8 en ICT-coördinator
Organisatie/school:
Basisschool De Goede Herder
Het leukste aan mijn werk is:
Het scheppen van een goed pedagogisch
klimaat waarin de kinderen tot leren komen.
Dat is ieder jaar weer een nieuwe uitdaging.
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Een tripel van Westmalle en een lekkere sigaar
Val mij vooral niet lastig met:
Alles voor jezelf willen houden. De grote
ontwikkeling binnen onderwijs is ‘delen’ (mede
dankzij de enorme ICT-ontwikkelingen).
Leerkrachten zijn teveel geneigd op hun eigen
eilandje te blijven werken en daardoor veel te
weinig te delen.
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Voldoening vinden in de dingen die je doet.
Ieder jaar goed overdenken of alle dingen die
je doet nog wel zo leuk zijn, en daarbij niet
bang zijn om het roer om te gooien.
Ik geef het collegaboekje door aan:
Maikel Platjouw, ICT-coördinator QliQ Primair
Optie facilitering integratieklas
Onderwijs

LWOO-PRO SPECIAL
SWV Helmond-Peelland VO heeft een
special ontwikkeld met als onderwerp:
lwoo-pro. In deze special wordt de
procedure voor professionals beschreven
en wordt antwoord gegeven op de vragen
‘wat zijn de lwoo- en pro-criteria’ en ‘wat is
DIS?’. Voor ouders wordt uitleg gegeven
over wat lwoo en pro is en wie het krijgt.
Bekijk hier de special voor professionals
en ouders.

IRENE ROUTS
Irene Routs is vanaf 1 januari 2016
werkzaam geweest bij SWV HelmondPeelland VO als medewerker lwoo-pro.
Per 1 september heeft zij een nieuwe,
uitdagende baan gevonden en zal haar
laatste werkdag bij SWV HelmondPeelland VO op 21 juli 2016 zijn.
Eventuele vragen over lwoo-pro kunnen
na 21 juli 2016 gestuurd worden naar
vo@swv-peelland.nl. Wij wensen Irene
veel succes met haar nieuwe baan!
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OUDERAVOND 13
OKTOBER 2016
Net zoals vorig schooljaar organiseert SWV
Helmond-Peelland VO een ouderavond voor
ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die in
groep 7/8 zitten en binnenkort de overstap
gaan maken naar het voortgezet onderwijs.
Tijdens deze ouderavond zal informatie
gegeven worden over de ondersteuning die
u kunt verwachten op het voortgezet
onderwijs en wanneer SWV HelmondPeelland VO in beeld komt.
De ouderavond vindt plaats op donderdag
13 oktober 2016 van 19.30 – 21.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) bij SWV HelmondPeelland VO, Berkveld 19 in Helmond. U
kunt zich vanaf 25 juli 2016 aanmelden via
http://aanmelden-swv3008.nl/index.php.

ZOMERVAKANTIE
De scholen in SWV Helmond-Peelland VO
hebben vanaf 25 juli a.s. zomervakantie.
Ook SWV Helmond-Peelland VO zal vanaf
28 juli 2016 t/m 31 augustus met vakantie
zijn. Op 1 september 2016 staan wij u weer
graag te woord.
Wij wensen u een prettige zomervakantie.

TERUGBLIK SCHOOLJAAR 2015-2016
Schooljaar 2015-2016 loopt ten einde. Wij willen u graag een korte terugblik geven rondom de
aanvragen die de adviescommissie toewijzingen (ACT) heeft behandeld. Vanaf 1 januari 2016
zijn samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de bekostiging en beoordeling van lwoopro. Zodoende zijn er in schooljaar 2015-2016 ruim 700 aanvragen lwoo-pro gedaan. Er zijn
275 aanwijzingen lwoo en 88 tlv’s-pro vertrekt.
Daarnaast verwerkte de ACT ook de volgende aanvragen: aanvragen van nieuwe leerlingen
(vanuit het so of vo), evaluaties van leerlingen uit het vso en de omzettingen van de CVIindicaties naar tlv’s. In totaal heeft de ACT 558 tlv’s-vso afgegeven. Natuurlijk heeft ACT ook
andere adviezen gegeven zoals: integratieklas, syntheseklas, ambulante ondersteuning, extra
toegang of een afwijzing. In totaal hebben 45 leerlingen een ander advies gekregen.
Kortom, een druk jaar met ruim 1300 aanvragen.

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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