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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 collegaboekje in. Deze maand:
Maikel Platjouw.

Functie:
Bovenschools ICT-coach
Organisatie/school:
QliQ Primair Onderwijs
Het leukste aan mijn werk is:
Ik kan mijn passie voor onderwijs en innovatie
combineren
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Lekkere verse sushi
Val mij vooral niet lastig met:
Negativiteit
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
I never lose, I either win or learn!

ZUIDOOSTER STORM
OP KOMST
Je ziet in eerste instantie niks aan Tim.
Hij haalt zijn toetsen en zit stil achter in
de klas. Zijn klasgenoot Amira valt juist
op. Ze maakt ruzie met haar klasgenoten
en komt niet opdagen bij toetsen. Beide
jongeren voelen zich intens somber,
maar uiten dat op een andere manier. Er
zijn in Nederland meer dan 37.000
jongeren met een depressie. Sommigen
zijn zelfs zo wanhopig dat ze suïcidale
gedachten hebben. Hoe herken je
jongeren met depressieve gevoelens?
Hoe kun je ze helpen? En nog beter: hoe
kunnen we depressies en suïcides
voorkomen?
Maandag 26 september om 15.30 uur is
in het Speelhuis in Helmond een aftrap
van het meerjarig project ‘STORM’ dat
GGD, GGZ, gemeenten en onderwijs
samen gaan vormgeven. Bekijk hier het
volledige programma. Dit project staat in
het teken van depressiepreventie bij
scholieren in het vo in onze regio.
Gastsprekers, onder wie professor
Engels en wethouder De Leeuw geven
hun beeld op de cijfers en de praktijk.
Ook lichten we deze middag de integrale
aanpak toe die in onze regio wordt
toegepast. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Als u graag meer wilt weten
over dit onderwerp: meld u zich dan
vandaag
nog
aan
via
ml.hooffvan@ggzoostbrabant.nl.

Ik geef het collegaboekje door aan:
Tessa van Zadelhoff,
projectleider onderwijsinnovatie bij Prodas

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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90% REGELING

NIEUWE MEDEWERKER

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.

SWV Helmond-Peelland VO heeft sinds dit
schooljaar een nieuwe medewerker die de
taken van lwoo/pro op zich gaat nemen. Zij
stelt zich graag voor:

OUDERAVOND
OVERSTAP PO-VO

“Mijn naam is Ilse Lathouwers en ik ben 23
jaar. Een jaar geleden heb ik mijn bachelor
pedagogiek behaald. Vrijwel direct kon ik
aan de slag als VVE-coach bij een
kinderopvang. Als VVE-coach word ik
ingezet ten behoeve van ondersteuning
van uitvoerend pedagogisch medewerkers
in vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).
Dit doe ik drie dagen in de week.
Daarnaast ben ik momenteel bezig met
mijn master onderwijswetenschappen. Ik
volg deze studie deeltijds, waardoor ik het
goed kan combineren met mijn werk.
Vanaf september ben ik twee dagen in de
week werkzaam bij SWV HelmondPeelland VO. Ik werk op woensdag en
vrijdag en je kunt bij mij terecht met vragen
over lwoo/pro. Ik heb heel veel zin om hier
aan de slag te gaan, zodat ik mijn
pedagogische kennis in een heel ander
vakgebied kan toepassen en nieuwe
leerervaringen op kan doen!

Op 13 oktober a.s. organiseert SWV
Helmond-Peelland
VO
een
informatieavond voor ouders en leerlingen
uit groep 8 die in 2017 de overstap gaan
maken naar het voortgezet onderwijs.
Deze avond is vooral bedoeld voor ouders
met kinderen die in het basisonderwijs
extra ondersteuning nodig hebben gehad.
We vertellen u deze avond meer over de
wijze waarop de onderwijsondersteuning
in het voortgezet onderwijs wordt
vormgegeven. Er wordt een korte
presentatie gegeven en er is voldoende
ruimte om vragen te stellen. De
informatieavond start om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.00 uur) en eindigt om 21.00 uur.
Het vindt plaats bij SWV HelmondPeelland, Berkveld 19 in Helmond (bij de
Antoon van Dijkschool). Aanmelden kan
via deze link. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen via vo@swv-peelland.nl
of via (0492) 792 700.
Optie facilitering integratieklas
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