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Iedere maand staat er een aangesloten school uit ons samenwerkingsverband op onze
nieuwsbrief. Deze maand de Emiliusschool, een school voor (ernstig) meervoudig
gehandicapte SO- en VSO-leerlingen. De Emiliusschool is gevestigd in Son en Breugel en
telt 150 leerlingen. De school heeft een uitgebreid voedingsgebied en werkt intensief
samen met woon- en behandelcentrum SWZ-Zonhove. Alle leerlingen op de Emiliusschool
hebben een verstandelijke en motorische beperking. Voor meer informatie over de
Emiliusschool kunt u kijken op de website.

Week van passend onderwijs
Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van
februari is van 24 t/m 28 maart de week
van passend onderwijs. In deze week
organiseren scholen en
samenwerkingsverbanden in Nederland
activiteiten waarbij passend onderwijs
centraal staat. Op 27 maart organiseert
SWV Helmond-Peelland VO een lezing met
als gast Regina Stoutjesdijk.

Deze lezing zal plaatsvinden op het Dr.Knippenbergcollege van 16.00 – 19.00 uur.
Inschrijven kan via een aanmeldsite. Er is
een beperkt aantal plaatsen, dus als u
zeker wilt zijn van een plaats in de
collegezaal, schrijf u dan op tijd in. Op
deze aanmeldsite kunt u zich ook
aanmelden voor de activiteiten van het
SWV Helmond-Peelland PO.
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Blogboekje
De drie pioniers van passend onderwijs
(Sterk VO Utrecht-Stichtse Vecht, ZuidKennemerland PO en SWV HelmondPeelland VO) hebben blogs geschreven
voor de website van passend onderwijs. Er
is een aantal blogs geselecteerd per
samenwerkingsverband en samengevoegd
in een blogboekje. Alle auteurs van deze
blogs ontvangen een exemplaar. Dit
blogboekje wordt door staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Sander Dekker, aangeboden aan de drie
pioniers. Mocht u interesse hebben in een
blogboekje, neem dan contact met ons op.
Thuiszitters
Een van de resultaten van de
ondersteuningsplanperiode is dat het
aantal thuiszitters daalt met 50%.
Thuiszitten kent vele oorzaken. Soms gaat
het om medische redenen, maar het kan
ook zo zijn dat school niet de juiste
handelingsantwoorden op gedrag- of
onderwijsvragen kan bieden. SWV
Helmond-Peelland telt op dit moment 30
thuiszitters. Op woensdag 12 maart
hebben Hans Schapenk (voorzitter SWV)
en Margreet de Leeuw-Jongejans
(wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd en
Onderwijs Helmond) twee thuiszitters
bezocht. Zij vroegen de leerlingen waarom
ze niet naar school gaan. Door dit bezoek
willen bestuurders het belang van
(passend) onderwijs benadrukken.
Gemeenten en samenwerkingsverband
werken samen aan oplossingen voor
leerlingen die langdurig niet naar school
gaan.

“Populaire” versie ondersteuningsplan
Elk samenwerkingsverband dient een
ondersteuningsplan te schrijven. Dit
ondersteuningsplan is erg uitgebreid en
dus veel om te lezen. De
ondersteuningsplanraad (OPR) heeft
verzocht om een ‘populaire’ versie van het
ondersteuningsplan te maken. Deze versie
is beter leesbaar in heldere taal met de
belangrijkste zaken uit het
ondersteuningsplan en vooral bedoeld
voor ouders en docenten. Deze versie kunt
u vinden op onze website. De populaire
versie laat u kennismaken met de manier
waarop passend onderwijs in onze regio
vorm krijgt. Voor uitgebreide zaken
verwijzen we u naar het
ondersteuningsplan op de website.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
Op 17 maart 2014 heeft de
ondersteuningsplanraad (OPR) unaniem
ingestemd met het ondersteuningsplan
2014-2018. Het vastgestelde
ondersteuningsplan is te vinden op onze
website. Ieder schooljaar zal het
ondersteuningsplan met de OPR worden
geëvalueerd en op onderdelen worden
aangepast.

Zelf maandelijks de nieuwsbrief
ontvangen? Meld u aan via info@swvpeelland.nl of via de website
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