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AAN DE SLAG MET VAST
EN ZEKER NAAR HET VO

ONDERSTEUNINGSPLAN
2018-2022
Het ondersteuningsplan 2018-2022 is op
maandag 13 november 2017 besproken in de
vergadering van het algemeen bestuur. Het
bestuur heeft het ondersteuningsplan unaniem
vastgesteld. Op donderdag 16 november zijn
de wijzigingen in het ondersteuningsplan ten
opzichte van het vorige, besproken binnen de
netwerken zorgcoördinatoren en begeleiding
en zorg. Op 22 november 2017 stond de
vergadering met de ondersteuningsplanraad
(OPR) gepland. Tijdens deze vergadering is
het nieuwe ondersteuningsplan toegelicht. De
OPR heeft zes weken de tijd om een advies te
formuleren aan het bestuur van SWV
Helmond-Peelland VO. Eind januari vindt er
een op overeenstemminggericht overleg
(OOGO) plaats tussen het bestuur van SWV
Helmond-Peelland VO en de wethouders van
de aangesloten gemeenten over het
ondersteuningsplan.

‘Vast en zeker naar het vo’, ‘raamwerk’,
‘brugwaaier’: je hebt er vast en zeker iets
over gehoord. Een raamwerk vol tools die je
kunt inzetten in het po en vo om een
succesvolle overstap naar het vo te
begeleiden. Het raamwerk weet je
waarschijnlijk wel te vinden op onze website,
maar hoe pas je dat nou toe in de praktijk?
Daarom nodigen we je graag uit voor een
workshop waarbij je praktisch aan de slag
gaat met het raamwerk aan de hand van
casussen. Zo kun je er de volgende dag
gelijk mee aan de slag met je leerlingen.
Deze workshops worden verzorgd door
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant en zijn
geschikt voor leerkrachten, docenten, intern
begeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdhulpverleners en andere mensen die leerlingen
ondersteunen. Wil je erbij zijn? Meld je dan
hier aan en zien we je graag verschijnen op
een van de workshops!

NIEUWE DOWNLOADS
Op onze website proberen wij zoveel mogelijk
informatie te plaatsen voor de bezoekers. De
volgende downloads zijn onlangs geplaatst op
onze website:
- Aangepaste versie van de lwoo/pro
special voor ouders;
- Aangepaste versie van de lwoo/pro
special voor scholen;
- Notulen algemeen bestuur 26 juni
2017;
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid

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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ONDERWIJS
TRANSPARANT
Per 1 oktober 2017 is SWV HelmondPeelland VO overgegaan naar een nieuw
digitaal
informatiesysteem:
Onderwijs
Transparant (OT). De scholen zijn hier
inmiddels ijverig mee aan het werk. OT is
een
generiek
model
voor
veel
samenwerkingsverbanden in het land. Naast
de handleiding die te vinden is in het
systeem voor de gebruikers, komt er
binnenkort ook een extra ‘invoerinstructie’.
Ieder samenwerkingsverband heeft eigen
procedures rondom het aanvragen van tlvvso
en
arrangementen.
In
deze
invoerinstructie worden de specifieke
instructies voor SWV Helmond-Peelland VO
beschreven en wordt duidelijk hoe het
systeem ingevuld moet worden voor deze
regio. Deze instructie zal vervolgens te
vinden zijn in OT. De gebruikers ontvangen
hierover een bericht.

OUDERAVOND 6
NOVEMBER 2017
Op 6 november 2017 organiseerde SWV
Helmond-Peelland VO in samenwerking
met SWV Helmond-Peelland PO een
ouderavond. Deze avond was bedoeld voor
ouders van leerlingen die na dit schooljaar
de overstap maken van het primair
onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Tijdens deze ouderavond is gesproken over
de ondersteuning die SWV HelmondPeelland VO kan bieden aan leerlingen die
dit nodig hebben. De avond werd goed
bezocht: ruim 50 ouders waren aanwezig.

Zelf maandelijks de nieuwsbrief ontvangen?
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