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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:
Greetje Gieben

Functie:
Groepsleerkracht
Organisatie/school:
Antoon van Dijkschool
Het leukste aan mijn werk is:
De leerlingen die me elke dag weer verrassen,
verbazen, uitdagen en liefde geven.
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Momenteel word ik al een aantal keer wakker
gemaakt door ons dochtertje Lieve van zes
maanden oud. Op die spaarzame andere
momentjes houd ik graag m’n oogjes dicht ;-)
Val mij vooral niet lastig met:
Roosters en systemen. Ik denk dat we moeten
werken vanuit aandacht voor onze leerlingen.
Systemen kunnen ervoor zorgen dat je niet
vrijuit kunt handelen en de bedoeling erachter
uit het oog verliest.
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Heb je dierbaren lief en geniet elke dag samen
van al het moois dat op je pad komt.
Ik geef het collegaboekje door aan:
Aan mijn fantastische collega Inge Bellemakers
waar ik al heel veel jaar ontzettend fijn mee
samenwerk.

INFORMATIE
BIJEENKOMSTEN
In de maanden mei en juni zullen SWV
Helmond-Peelland PO en VO informatiebijeenkomsten
verzorgen
voor
de
contactpersonen lwoo/pro binnen de poen vo-scholen: ofwel, iedereen binnen de
school die zich bezig houdt met de
aanvragen lwoo/pro. Tijdens deze
bijeenkomst zal er gesproken worden over
het belang van lwoo/pro, welke gegevens
SWV Helmond-Peelland VO volgens de
wettelijke regelgeving nodig heeft, hoe de
aanvraag in zijn werk gaat en hoe het
verloopt met de onderzoek lwoo/pro.
Inschrijven voor deze bijeenkomsten is
binnenkort mogelijk.
Daarnaast zullen SWV Helmond-Peelland
PO en VO de IB-netwerken van de
basisscholen langsgaan om het tijdpad
2017-2018 toe te lichten. Dit vindt plaats in
de maanden april en mei.

EIGENWIJZER
In navolging van het samenwerkingsverband
passend
onderwijs
ZuidKennemerland, gaan ook SWV HelmondPeelland PO en VO gebruikmaken van
dialoogkaarten. Hoe kijken de kinderen
naar zichzelf, wat willen ze graag leren
en/of waar willen ze beter in worden?
De dialoogkaarten voor de 1e klas vo
worden gebruikt en uitgereikt door de
scholen voor voortgezet onderwijs. De
dialoogkaarten voor eind groep 7 komen
op korte termijn beschikbaar en kunnen
door po-scholen worden aangevraagd bij
SWV Helmond-Peelland PO.
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CONFERENTIE
20 APRIL 2017

OSO
De overdracht van de gegevens van het
primair onderwijs naar het voortgezet
onderwijs loopt sinds dit schooljaar via OSO.
Een werkgroep met vertegenwoordigers
vanuit het po en vo heeft zich beziggehouden
met
welke
inhoudelijke
gegevens
overgedragen dienen te worden. Dit heeft
geleid tot een notitie. Scholen kunnen de
bijlage van deze notitie gebruiken voor de
overdracht richting het vo.

PRIVACY PROTOCOL
Organisatie zijn sinds 1 januari 2016 verplicht
eventuele datalekken van persoonsgegevens
te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
SWV Helmond-Peelland VO heeft daarom
een privacy protocol opgesteld waarin staat
beschreven welke actie ondernomen moet
worden mocht er een datalek voorkomen.
Daarnaast hebben de medewerkers van SWV
Helmond-Peelland VO een zorgvuldigheidsverklaring persoonsgegevens ondertekend
waarin gedragsregels staan opgenomen
rondom
de
bescherming
van
persoonsgegevens. Een van deze regels is
bijvoorbeeld dat privacygevoelige informatie
via het digitale informatiesysteem (DIS)
worden overgedragen indien mogelijk. Ook
worden leerlingen niet met voor- en
achternaam genoemd in de mailwisseling met
bijvoorbeeld scholen, maar wordt er gewerkt
met initialen. De vastgestelde notitie en de
bijlage rondom het privacy beleid is te vinden
op onze website.

Op 20 april 2017 organiseert SWV HelmondPeelland VO samen met de gemeente
Helmond en in samenwerking met de overige
gemeenten en SWV Helmond-Peelland PO de
conferentie ‘samen maken we het verschil
voor onze jeugd’. De conferentie is bedoeld
voor professionals uit het onderwijs en de
gemeenten die regelmatig samenwerken.
Tijdens de conferentie zullen de genodigden
verschillende workshops volgen met het doel
dat men elkaars rollen en verantwoordelijkheden nog beter leert kennen.
Hebt u een uitnodiging ontvangen voor deze
conferentie, maar bent u nog niet aangemeld?
Meld u dan snel aan via de link die vermeld
staat in de uitnodiging!

AANVRAGEN
LWOO/PRO
Vanaf maart 2017 kunnen vo-scholen een
aanvraag voor lwoo/pro doen in DIS. Het
gaat hier om de aanvragen van leerlingen
die een preadvies lwoo of pro hebben
ontvangen en aanvragen voor leerlingen
die nog niet bekend zijn bij SWV HelmondPeelland VO rondom lwoo/pro. Een korte
handleiding voor deze aanvragen is te
vinden op onze website. De aanvragen
voor leerlingen die mogelijk in aanmerking
komen voor lwoo en pro en die nog geen
onderzoek hebben gehad, moeten vóór 18
april 2017 via DIS bij SWV HelmondPeelland VO binnen zijn.

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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