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OUDERAVOND 6
NOVEMBER 2017

ONDERSTEUNINGSPLAN
2018-2022

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 gaan we met ouders in gesprek
over de extra ondersteuning die geboden
wordt in het voortgezet onderwijs. De
ouderavond vindt plaats van 19.30 – 21.00
uur bij SWV Helmond-Peelland, Berkveld 19
in Helmond. Aanmelden kan via de
volgende link.

Alle samenwerkingsverbanden moeten ieder
vier jaar een nieuw ondersteuningsplan
hebben. De voorbereidingen voor ons
ondersteuningsplan 2018-2022 zijn dan ook in
volle gang. De verschillende netwerken binnen
SWV Helmond-Peelland VO hebben input
gegeven en het vorige ondersteuningsplan
geëvalueerd. Dat heeft geleid tot onze eerste
conceptversie.
In november zal het stuk besproken worden
binnen het algemeen bestuur en de
ondersteuningsplanraad (OPR). In januari
vindt er een OOGO plaats tussen de
gemeenten en SWV Helmond-Peelland VO
waar het ondersteuningsplan geagendeerd
wordt.

REGEERAKKOORD
Het regeerakkoord ‘vertrouwen in de
toekomst’ van 2017-2021 is op 10 oktober
2017 verschenen. In hoofdstuk 1.3. wordt
uitgebreid gesproken over onderwijs. Klik
hier om te lezen welke uitspraken er zijn
gedaan.

STORM
Het STORM-project (Strong Teens and
Resilient Minds) is er om somberheidsklachten
bij
middelbare
scholieren
vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
Onlangs is er een website opgericht
waarop meer informatie te vinden over het
project. De website is in ontwikkeling en
wordt regelmatig aangevuld met nieuwe
informatie.

HANDELINGSDEEL
Ouders van kinderen met een specifieke
ondersteuningsvraag krijgen sinds 1
augustus 2017 meer invloed op het passend
onderwijs voor hun kinderen. Voortaan
zullen ouders toestemming moeten geven
voor de manier waarop de ondersteuning en
zorg voor het kind geregeld en uitgevoerd
wordt door de school, het zogenoemde
handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Voor alle leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, stelt de school
een ontwikkelingsperspectief op. Tot dusver
voeren scholen bij het opstellen van een
ontwikkelingsperspectief
op
overeenstemming gericht overleg (OOGO) met
ouders. De wetswijziging die ouders nu
instemmingsrecht verleent, moet de positie
van ouders verbeteren.

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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