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Iedere maand staat er een aangesloten school uit ons samenwerkingsverband op onze
nieuwsbrief. Deze maand expertisecentrum Antoon van Dijkschool. Een SO/VSO school
voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK), Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK)
met een IQ van 80 of minder en meervoudig gehandicapte (MG) leerlingen. De school is
gevestigd in Helmond. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van
expertisecentrum Antoon van Dijkschool.
Nieuwe ingang jeugdhulp zes gemeenten
Als samenwerkingsverband Helmond-Peelland
VO hebben we te maken met negen
gemeenten met wie we de jeugdzorg vanaf 1
januari 2015 moeten afstemmen. Vanaf die
datum gaat de verantwoordelijkheid voor de
jeugdzorg naar de gemeenten. Zes gemeenten
in ons samenwerkingsverband, te weten
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond,
Laarbeek en Someren doen mee aan de
versnelling. Als Peelsamenwerking Peel 6.1
zijn deze gemeenten vanaf 1 januari 2014
verantwoordelijk voor enkelvoudige
ambulante jeugdzorg die in de gezinnen, in de
thuissituatie van ouders en kinderen wordt
geboden.
Het CJG Peelland is aangewezen als eerste
aanspreekpunt voor jeugdhulp. Voor meer
informatie verwijzen we u naar de

website van CJG Peelland en naar de folder
met informatie voor professionals.
Ook Geldrop-Mierlo, als een van de
Dommelvallei+-gemeenten is bezig invulling te
geven aan de transitie jeugdzorg. Voor
geïnteresseerden is er een nieuwsbrief.
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OOGO
OOGO staat voor op overeenstemming gericht
overleg. Elk samenwerkingsverband dient
overleg te voeren met het college van
Burgemeester en wethouders. In ons
samenwerkingsverband zijn dit 9 gemeenten.
Op 15 januari 2014 is het bestuurlijk OOGO
geweest. Alle wethouders hebben ingestemd
met de voorgestelde besluiten van het
samenwerkingsverband.
In dit OOGO is het tweede ondersteuningsplan
van het SWV Helmond-Peelland VO
besproken. In dit constructieve overleg zijn
afspraken gemaakt over het OOGO in de
toekomst: zo zal er voortaan een deel van de
vergadertijd worden ingeruimd voor een
gezamenlijk OOGO met de
samenwerkingsverbanden VO en PO en
gemeenten. Ook is de bestuurlijke opdracht
uitgebreid besproken. Deze is opgenomen in
het ondersteuningsplan en geeft aan hoe we
in de toekomst gaan werken aan een optimale
aansluiting jeugdzorg-onderwijs, aan een
goede aansluiting arbeid-werk en aan thema’s
als leerlingenvervoer, voortijdig
schoolverlaten en thuiszitters.

ACT
De Permanente Commissie Leerlingenzorg
passend onderwijs (PCL-pao) krijgt een nieuwe
naam: Adviescommissie toewijzing (ACT).
Deze commissie bestaat uit Huib van den
Beuken, Hannie Smolders en Janine Jansen. Zij
zullen vanaf 1 maart 2014 iedere woensdag bij
elkaar komen om dossiers te bespreken van
leerlingen. Een dossier bestaat uit het
aanvraagformulier van de website, een
individueel handelingsplan en een eventueel
ontwikkelingsperspectief (OPP). Dossiers ,
compleet aangeleverd zoals afgesproken, die
vóór woensdagochtend (12.00 uur ’s nachts)
digitaal bij het SWV zijn ontvangen, worden
een week later op woensdagochtend door de
ACT in behandeling genomen (schoolvakanties
uitgezonderd).
Voor de ACT-besprekingen, krijgt de
zorgcoördinator een uitnodiging het dossier
toe te lichten. De zorgcoördinator is het
aanspreekpunt voor de ACT. De ACT begint
met een proef waarin ze naast de
zorgcoördinator ook ouder(s)/verzorger(s)
uitnodigt mondeling een toelichting te geven
op de ondersteuningsvraag van hun kind.

Brochures
Passend onderwijs draagt bij aan goede
afstemming tussen gemeenten en onderwijs
en dat is van groot belang. Een kind is niet
alleen een leerling, maar heeft ook een leven
buiten school en juist om die reden is het
goed dat verantwoordelijke bestuurders en
professionals elkaar snel weten te vinden. Het
gaat erom niet naar elkaar te wijzen, maar
samen verantwoordelijkheid te nemen en er
voor te zorgen dat elk kind zich zo goed
mogelijk kan ontwikkelen.

Op onze website hebben wij een aantal
brochures geplaatst onder het kopje
downloads. Hier kunt een brochures vinden
voor docenten en ouders. Deze brochures zijn
gemaakt door het Ministerie van OCW en het
steunpunt passend onderwijs van de VO-raad.
Om meer mensen te bereiken, kunt u de
brochures intern verspreiden evenals deze
nieuwsbrief. Ook zijn er brochures te vinden
over de herinrichting van cluster 1 en 2.
Zelf (maandelijks) deze nieuwsbrief ontvangen:
meld u aan via e-mail of via onze website onder
vermelding van “Nieuwsbrief”.
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