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Iedere maand staat er een aangesloten school uit ons samenwerkingsverband op onze
nieuwsbrief. Deze maand het Willibrord Gymnasium, een echte streekschool. Het
Willibrord Gymnasium is gevestigd in Deurne en telt 440 leerlingen. Leerlingen met een
havo/vwo en vwo advies zijn welkom op deze school. Voor meer informatie kunt u kijken
op de website van het Willibrord Gymnasium.
Evaluatie ouders
Zoals in de nieuwsbrief van januari 2014 is
aangegeven, zal de naam van PCL-pao
veranderen in ACT. Ouders(verzorgers)
zullen een andere rol krijgen bij de
totstandkoming van het advies. Zij zullen
tijdens de dossierbespreking net als de
zorgcoördinator worden gehoord. Wij
vinden de mening van ouders van belang
en doen daarom onderzoek naar hun
ervaringen met de ACT.
Sinds 1 januari krijgen alle ouders van wie
hun kinderen zijn besproken in de ACT,
een evaluatieformulier toegestuurd. We
vragen ouders (anoniem) te beschrijven
hoe ze de manier van werken van de ACT
hebben ervaren. Wij stellen deze mening

zeer op prijs zodat we onze werkwijze
kunnen verbeteren.
Bezoek PO-scholen
De ACT heeft in het afgelopen kwartaal 61
PO-scholen bezocht om de
ondersteuningsbehoeften van POleerlingen te bespreken. Deze leerlingen
zijn aangedragen vanuit het PO na
toestemming van de ouders. De ACT heeft
gesprekken gevoerd met IB-ers,
leerkrachten enzovoort (zie nieuwsbrief
december 2013). Naar verwachting zullen
82 van de besproken leerlingen naar het
VO gaan en 57 naar het VSO.
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Blogs
Het ministerie heeft ons, als pionier,
gevraagd om voor de website van passend
onderwijs blogs te schrijven. Verschillende
mensen die te maken hebben met
passend onderwijs schrijven in deze blogs
over hun ervaringen. Dit kunnen zijn:
docenten, zorgcoördinatoren, bestuurders
of ouders. U kunt de blogs vinden op de
website van passend onderwijs of op onze
website. Houd de website in de gaten,
want er komen nog meer blogs voor deze
maand!
Vroegtijdig schoolverlaters
In januari kwam het bericht naar buiten
dat bij het ROC ter AA het aantal
vroegtijdig schoolverlaters (VSV-ers) flink
is afgenomen. In ruim 10 jaar tijd is het
landelijke VSV-aantal van 71.000 gedaald
naar 27.950 leerlingen. Ook in het VO zijn
de resultaten positief. Toch is er altijd nog
verbetering mogelijk. In ons
samenwerkingsverband voert OCGHadvies voor ons een project uit
(gefinancierd door VSV-middelen).
Gemeenten, MBO en V(S)O zijn gevraagd
te benoemen welke ondersteuning er
nodig is om zo veel mogelijk kinderen
onderwijs binnen de reguliere school te
kunnen geven. We vragen de mensen die
benaderd worden door de heer Van den
Heuvel (projectleider) om mee te werken
aan dit project. Met de uitkomsten
kunnen we werken aan arrangementen
die aansluiten bij de vraag vanuit het
onderwijs.
Kengetallen
Voor de mensen die van getallen houden:
op de website van passend onderwijs kunt
u de voorlopige kengetallen per
samenwerkingsverband vinden. De
teldatum is 1 oktober 2013. In oktober
2012 waren er 777 VSO-leerlingen in ons

samenwerkingsverband. Nu is dit
afgenomen met 15 leerlingen.
Week van passend onderwijs
In de week van 24 maart is de week van
passend onderwijs. In deze week
organiseren scholen en
samenwerkingsverbanden activiteiten
waarbij passend onderwijs centraal staat.
Ons samenwerkingsverband zal ook een
aantal activiteiten organiseren. Op 27
maart organiseren we een bijeenkomst
waar mevrouw Stoutjesdijk (in januari
2014 gepromoveerd aan de Universiteit
van Leiden op dit onderwerp) een lezing
zal geven over de beste leeromgeving voor
leerlingen met gedragsproblemen. Vanaf
27 februari 2014 kunt u zich hiervoor
inschrijven via de website. Het zal
plaatsvinden op het Dr. Knippenbergcollege in Helmond van 16.00 – 19.00 uur.
Schrijf u snel in, want er is een beperkt
aantal plaatsen.

Vakantie
In de week van 3 t/m 7 maart is de
carnavalsvakantie voor scholen. Ook het
samenwerkingsverband zal deze week niet
telefonisch bereikbaar zijn. Wij wensen
onze lezers een prettige vakantie.
Zelf (maandelijks) de nieuwsbrief
ontvangen? Meld u aan via info@swvpeelland.nl of via de website
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