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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 Helmond-Peelland ons
collegaboekje in. Deze maand: Erik Megens

VOORTGANGSRAPPORT
PASSEND ONDERWIJS
Op 6 december 2016 is de tiende
voortgangsrapportage aangeboden aan
de Tweede Kamer. De staatssecretaris
spreekt zijn waardering uit voor de
inspanning
van
leraren,
scholen,
schoolbesturen
en
samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van passend
onderwijs. Bekijk hier de voortgangsrapportage.

ADDENDUM 2017

Functie:
Docent integratieklas en stagebegeleider
Organisatie/school:
IVO-Deurne, de Sprong
Het leukste aan mijn werk is:
De afwisseling en vrijheid in de taken die ik heb.
Deels sta ik voor de klas, de uitstroomgroep van de
integratieklas en ook een aantal lessen in de
basisgroep. Daarnaast vervang ik af en toe in klassen
van het reguliere praktijkonderwijs, geef ik
‘Jongenslessen’ aan 2de jaars leerlingen en mag ik de
stage begeleiden van de leerlingen van de
integratieklas.
Hiervoor kun je me ’s nachts wakker maken:
Uiteraard slaap ik ’s nachts het liefste, maar mij mag
je zeker altijd wakker maken om iets actiefs te gaan
doen. Daarnaast ben ik wel een lekkerbek en heb ik
een bourgondische instelling, dus een lekker hapje en
drankje sla ik zeker ook niet af.

In
het
addendum
op
het
ondersteuningsplan 2017 staan een
aantal zaken beschreven: lwoo/pro in
SWV
Helmond-Peelland
VO,
leerlingenstromen v(s)o – v(s)o en de
begroting 2017. Het algemeen bestuur
heeft op 7 november 2016 het addendum
vastgesteld en de ondersteuningsplanraad (OPR) stemde op 14 december
2016 in met het stuk.

KERSTVAKANTIE
SWV Helmond-Peelland VO is in verband
met de Kerstvakantie afwezig van 26
december 2016 t/m 6 januari 2017. Wij
wensen onze lezers fijne feestdagen!

Val mij vooral niet lastig met:
Zeggen dat iets niet kan zonder dat je het eerst
geprobeerd hebt. Denken in mogelijkheden ligt wel in
mijn aard. Ik ben ook altijd positief gestemd en kijk
naar wat er wel kan in plaats van wat er allemaal niet
kan. Ruimte geven om dingen te ontdekken zit dan
ook wel in mijn aard. Dit maakt het voor leerlingen ook
uitdagender om dingen te willen leren.

LESS IS MORE

Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Kijk naar wat er allemaal wel is, en niet wat er
allemaal niet is of eigenlijk zou moeten zijn. Er is
zoveel om van te genieten, maar je moet het wel
willen zien, hoe klein het soms ook is.
Ik geef het collegaboekje door aan:
Greetje Gieben – Antoon van Dijkschool

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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