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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:
Tessa van Zadelhoff

Functie:
Projectleider onderwijsinnovatie
Organisatie/school:
Stichting PRODAS
Het leukste aan mijn werk is:
Samen met collega’s werken aan innovatieve
trajecten rondom onderwijs, technologie en
duurzaamheid.
Kijk maar eens op www.prodas21.nl
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Hmmm, wakker maken... Liever niet, maar voor
mooie ideeën maak ik graag tijd
Val mij vooral niet lastig met:
Alleen maar redenen waarom iets niet zou
kunnen
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Een leven lang leren, sta open voor nieuwe
ervaringen, denk out of the box
Ik geef het collegaboekje door aan:
Joost Gruyters van het Vakcollege Helmond

STORM ZUIDOOST
Soms hebben jongeren te maken met
depressie en/of gedachten aan zelfdoding.
De laatst jaren is dit aantal, ook in onze
regio,
gegroeid.
Gemeenten
en
schoolbesturen in de regio HelmondPeelland hebben daarom de handen ineen
geslagen. Samen met universitaire
onderzoekers komen zij met een
preventieprogramma. Dit programma moet
bijdragen aan het voorkomen van
depressies en suïcide bij jongeren.
Op 26 september 2016 is in het Speelhuis
het
startschot
gegeven
van
het
programma STORM Zuidoost. STORM is
een afkorting van Strong Teens and
Resilient Minds. STORM wordt vanaf
najaar 2016 op scholen voor voortgezet
onderwijs (vo) uitgevoerd. De scholen die
dit schooljaar beginnen met STORM zijn:
Jan van Brabant College (Molenstraat),
Varendonck College (Asten), Carolus
Borromeus
College,
Willibrord
Gymnasium,
Strabrecht
College,
Commanderij
College
(Gemert)
en
Alfrinkcollege. STORM Zuidoost is een
project dat vier jaar duurt en alle voscholen in het samenwerkingsverband
zullen ermee te maken krijgen.
Omdat
depressieve
gevoelens
en
(gedachten
aan)
zelfdoding
vooral
voorkomen bij jongeren vanaf 14 jaar,
zullen in eerste instantie leerlingen (en hun
ouders) uit het tweede leerjaar benaderd
worden over STORM Zuidoost. Ouders
van jongeren die betrokken zijn bij STORM
Zuidoost worden, voordat het project start,
geïnformeerd over de werkwijze. Als u nu
al vragen hebt of meer informatie wenst,
neemt u dan contact op met de
zorgcoördinator van uw school of de
projectleider Rian van den Boogaart
(hjm.vanden.boogaart@ggzoostbrabant.nl)
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INSPECTIERAPPORT

HERFSTVAKANTIE

Op 11 en 18 februari 2016 heeft de
Inspectie van het Onderwijs een
bezoek
gebracht
aan
SWV
Helmond-Peelland VO. Bent u
geïnteresseerd
naar
de
bevindingen?
Het
definitieve
inspectierapport is te vinden op
onze website.

In de week van 24 t/m 28 oktober 2016
hebben de scholen in SWV HelmondPeelland VO herfstvakantie. Ook de
medewerkers van SWV HelmondPeelland VO zullen deze week niet
bereikbaar zijn op kantoor. Op 31
oktober 2016 staan wij u weer graag te
woord!

OUDERAVOND OVERSTAP PO-VO
Op donderdag 13 oktober jl. heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor ouders van
leerlingen uit groep 8 die volgend jaar de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs
en extra ondersteuning nodig hebben. Tijdens deze avond is er verteld wat het
samenwerkingsverband doet wanneer er extra hulp nodig is op een school. Er waren 37
aanwezigen waarvan 30 ouders. De presentatie die gegeven is, is hier terug te vinden.

TIJDPAD
Er
heeft
een
wijziging
plaatsgevonden in het tijdpad
2016-2017 namelijk: de datum
van aanmelden leerlingen bij voschool
op
grond
van
heroverweging is veranderd van
23 mei 2017 naar 1 juni 2017.
De aangepaste versie is te
vinden op onze website.

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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