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AAN DE SLAG MET VAST
EN ZEKER NAAR HET VO
‘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 waarin 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!

STORM
STORM is een project in samenwerking met
GGZ Oost-Brabant, GGD, Trimbos instituut
en onze vo-scholen. STORM staat voor
Strong Teens and Resilient Minds. Het doel
van het project is klachten van somberheid
bij leerlingen vroegtijdig te signaleren en aan
te pakken, met als doel zelfdoding en
depressie te voorkomen.
Sinds schooljaar 2016/2017 wordt dit project
ingezet binnen SWV Helmond-Peelland VO
en wordt als leerzaam ervaren.
GGD
Zuidoost-Brabant
heeft
twee
infographics gemaakt:
- Suïcidegedachten en pogingen onder
kinderen (12-18 jaar);
- Serieuze suïcidegedachten onder
volwassenen.
Deze infographics kunnen misschien ook
een plekje in de scholen krijgen. Ze kunnen
een mooie aanleiding zijn voor een gesprek.

KERSTVAKANTIE
De scholen van SWV Helmond-Peelland VO
hebben van 25 december 2017 t/m 5 januari
2018 kerstvakantie. Het kantoor van SWV
Helmond-Peelland VO zal deze periode ook
gesloten zijn.
Wij wensen onze lezers mooie feestdagen en
een goed 2018.

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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