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Iedere maand staat er een aangesloten school uit ons samenwerkingsverband in onze
nieuwsbrief. Deze maand het Jan van Brabant College. Deze school is gevestigd in
Helmond. Het Jan van Brabant College bestaat uit twee vestigingen: vestiging Molenstraat
en vestiging Deltaweg met nevenvestiging de Cajuit. De Molenstraat biedt mavo/havo en
vwo en tweetalig onderwijs havo en vwo aan, op de Deltaweg komen leerlingen met een
mavo en gemengde leerweg met eventueel lwoo advies en Wethouder Ebbenlaan/ de
Cajuit is een nevenvestiging voor eerste opvang anderstaligen. Op deze vestiging zitten
leerlingen die geen of nauwelijks Nederlands spreken. Voor meer informatie kunt u kijken
op de website van het Jan van Brabant College.

Samenwerking met SWV Helmond-Peelland PO
In de week van passend onderwijs heeft
SWV Helmond-Peelland PO een aantal
informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Ook SWV Helmond-Peelland VO sloot
hierbij aan. Deze bijeenkomsten waren
bedoeld om ouders te informeren over
passend onderwijs.

Het VO probeert zo veel mogelijk samen
te werken met het PO. Zo zijn we bezig om
een nieuwe huisstijl te ontwikkelen in
samenwerking met het PO. Meer
informatie over SWV Helmond-Peelland
PO kunt u vinden op de websites van
WSNS Helmond-Mierlo, WSNS Geldrop en
WSNS Gemert-Laarbeek.
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Bedankt voor jouw bijdrage aan passend
onderwijs!
In de week van passend onderwijs heeft
SWV Helmond-Peelland VO voor een
kleine traktatie voor het personeel van de
aangesloten scholen gezorgd. De traktatie
is verspreid op de scholen op maandag 24
maart, dit was de aftrap voor de week van
passend onderwijs. Ruim 2800
onderwijscollega’s hebben wij bedankt
voor hun bijdrage aan passend onderwijs.

Veelgestelde vragen
Zes keer per jaar vinden de bijeenkomsten
plaats van de netwerken
zorgcoördinatoren en begeleiding en zorg.
In het netwerk zorgcoördinatoren van 3
april 2014 mochten de aanwezigen vragen
stellen aan de Adviescommissie
Toewijzingen (ACT). Deze vragen met
antwoorden zijn nu terug te lezen op de
website van SWV Helmond-Peelland VO.

Ontwikkelingsperspectief
Het bestuur van het SWV heeft het
netwerk begeleiding en zorg de opdracht
gegeven om een ontwikkelingsperspectief
te ontwikkelen. Het netwerk
zorgcoördinatoren heeft input gegeven en
wilde graag een eenvoudig
ontwikkelingsperspectief (OPP). Het
netwerk begeleiding en zorg heeft dit op
24 maart 2014 in de bestuursvergadering
besproken. Er is afgesproken dat het
aanvraagformulier van de ACT, zoals nu al
beschikbaar, ook kan dienen als OPP. VSOscholen mogen hier stukken bij toevoegen
en hier naar verwijzen in het
aanvraagformulier. Dit omdat zij te maken
hebben met meer SWV’en en vaak al een
format hebben voor een OPP.
Meivakantie
Van 21 april t/m 5 mei is het meivakantie
voor de scholen in SWV Helmond-Peelland
VO. Ook het samenwerkingsverband zal in
deze periode telefonisch niet bereikbaar
zijn. Vanaf 6 mei zijn weer goed
bereikbaar. Wij wensen alle lezers een
vrolijk Pasen en een fijne vakantie.

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