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START NIEUW SCHOOLJAAR
Het nieuwe schooljaar, 2017-2018, is weer van start gegaan in de regio Helmond-Peelland. In
de aanvang van het nieuwe schooljaar zijn al veel bijeenkomsten geweest en gepland. Ook zijn
de vooraanvragen lwoo/pro volop aangevraagd. In deze nieuwsbrief informeren we u over de
lopende zaken. Wij wensen u een goed schooljaar toe.

VAST EN ZEKER NAAR
HET VO
Op 19 september 2017 heeft de kick-off
plaatsgevonden van het project ‘vast en zeker
naar het vo’. In opdracht van SWV HelmondPeelland PO en VO is er een raamwerk
opgesteld door Autisme Steunpunt ZuidoostBrabant en professionals vanuit de
verschillende scholen (po, vo, sbo, so en vso).
Het raamwerk werd op 19 september
gepresenteerd aan belangstellenden. In dit
document
staan
hulpmiddelen
die
professionals en ouders kunnen gebruiken
om de overstap van po naar vo soepeler te
laten verlopen. In eerste instantie was het
raamwerk bedoeld voor leerlingen met
(kenmerken van) ASS, maar tijdens de eerste
ervaringen is gebleken dat het voor alle
leerlingen geschikt is. Tijdens de kick-off
hebben de ‘voorlopers’ die in schooljaar 20162017 hebben gewerkt het met raamwerk, hun
ervaringen gedeeld. Tevens vertelde een
ervaringsdeskundige hoe zijn overstap van po
naar vo is verlopen en hoe het raamwerk
hierbij helpend had kunnen zijn. De
presentatie en het raamwerk zijn beide te
vinden op onze website. Wij hopen dat het
raamwerk hulp biedt aan scholen, ouders en
natuurlijk leerlingen die het nodig hebben.

AAN DE SLAG MET
VAST EN ZEKER
Op 19 september 2017 vond de kick-off
plaats van het raamwerk ‘vast en zeker naar
het vo’. Tijdens deze bijeenkomst is het
raamwerk globaal gepresenteerd en weten
belanghebbenden waar zij dit document
kunnen vinden.
Voor belangstellenden die graag meer
informatie willen over alle hulpmiddelen die
beschreven staan en graag praktisch ermee
aan
de
slag
gaan,
zijn
er
informatiebijeenkomsten georganiseerd.
De bijeenkomsten vinden plaats op
verschillende
locaties
in
ons
samenwerkingsverband en duren 1,5 uur.
De data, locaties en de manier van
aanmelden vindt u hier.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er
een handig hulpmiddel uitgedeeld dat u
kunt verspreiden op verschillende locaties
als ambassadeur van het project.
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ONDERWIJS
TRANSPARANT

OUDERAVOND 25
OKTOBER 2017

Sinds 2014 werkte SWV Helmond-Peelland VO
met een digitaal informatiesysteem (DIS) voor de
aanvragen voor extra ondersteuning en
lwoo/pro. Voor de zomervakantie zijn de scholen
op de hoogte gebracht dat dit systeem offline is
gehaald en er een tijdelijke oplossing was voor
de lopende aanvragen.

Op 25 oktober 2017 vindt er een
ouderavond plaats rondom het project
‘vast en zeker naar het vo’. Ouders worden
hier geïnformeerd over de mogelijkheden
van het raamwerk en welke hulpmiddelen
zij kunnen inzetten ter ondersteuning van
hun kind. De ouderavond vindt plaats van
19.30 – 21.00 uur bij SWV HelmondPeelland, Berkveld 19 in Helmond. Klik
hier voor meer informatie en voor het
aanmelden voor deze avond.

Op 28 september 2017 vindt er een kick-off
plaats voor de vo-scholen waarin ons nieuwe
informatiesysteem, Onderwijs Transparant (OT),
gepresenteerd wordt. Tevens ontvangen de
gebruikers de inloggegevens. Op 5 oktober vindt
er een training plaats waarin de gebruikers
praktisch aan de slag kunnen met het systeem.
Onderwijs Transparant zal in eerste instantie
alleen gebruikt worden door de vo-scholen voor
de aanvragen voor extra ondersteuning en
lwoo/pro.

VOORAANVRAGEN
LWOO/PRO
Op 11 september 2017 liep onze mailbox vol
met
vooraanvragen
lwoo/pro
die
de
basisscholen hebben aangevraagd voor hun
leerlingen. Omdat DIS offline is en er
momenteel geen nieuw digitaal systeem is voor
deze aanvragen, loopt de manier van
aanvragen dit schooljaar wat anders. In een
mail die is verspreid richting de basisscholen,
wordt uitgelegd hoe deze procedure verloopt.

OUDERAVOND 6
NOVEMBER 2017
Op 6 november 2017 organiseert SWV
Helmond-Peelland VO een ouderavond. De
ouderavond is bedoeld voor ouders met
kinderen die de overstap gaan maken van
het primair onderwijs naar het voortgezet
onderwijs en die extra ondersteuning
hebben gehad of nodig hebben. Tijdens
deze avond wordt uitgelegd hoe de extra
ondersteuning is ingericht in het voortgezet
onderwijs. Naderhand is er voldoende tijd
om
vragen
te
beantwoorden.
De
ouderavond vindt plaats van 19.30 – 21.00
uur bij SWV Helmond-Peelland, Berkveld 19
in Helmond. Aanmelden kan via de
volgende link.

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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