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Iedere maand staat er een aangesloten school uit ons samenwerkingsverband in onze
nieuwsbrief. Deze maand de Zwengel: Deze school is een onderdeel van de Stichting
Speciaal Onderwijs De Zwengel en is gevestigd in Helmond. De Zwengel verzorgt op grond
van de regeling plaatsbekostiging, onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. Er
wordt onderwijs aangeboden aan leerlingen met een complexe psychiatrische problematiek
die opgenomen zijn of worden behandeld door Herlaarhof, centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie. De Zwengel is geen verblijfschool en telt op dit moment 80 leerlingen.
Deze leerlingen verblijven slechts tijdelijk op de Zwengel vanuit het motto: nooit langer dan
nodig en alleen speciaal als het echt nodig is. Voor meer informatie kunt u kijken op de
website van de Zwengel.

Inspectierapport
Op 28 januari 2014 heeft de inspectie van
onderwijs een kwaliteitsonderzoek gedaan
bij SWV Helmond-Peelland VO. De
inspectie baseert het kwaliteitsonderzoek
op het toezichtkader
samenwerkingsverbanden po/vo. Tijdens
het bezoek gingen veel collega’s van de

werkvloer in gesprek met de inspectie. De
inspectie gaf aan dat SWV HelmondPeelland VO een positieve ontwikkeling
heeft doorgemaakt sinds het vorige
bezoek in 2013.
Het rapport en onze reactie hierop, kunt u
vinden op onze website.
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Bezwaarschriftencommissie
Wanneer ouders het niet eens zijn met
een besluit van de Adviescommissie
Toewijzingen (ACT), dan kunnen zij een
bezwaar indienen bij de onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie. Deze
commissie zal zowel voor SWV HelmondPeelland PO als SWV Helmond-Peelland
VO bezwaarschriften behandelen. De
leden zijn de heer Bisschops (voorzitter),
mevrouw Van Dasselaar, mevrouw Keuten
en de heer Van Kessel.

VSV-project
In ons SWV heeft OCGH een project
uitgevoerd gefinancierd met VSVmiddelen. Gemeenten, mbo en v(s)o zijn
gevraagd te benoemen welke
ondersteuning er nodig is om zo veel
mogelijk leerlingen binnen de reguliere
school onderwijs te bieden. De
eindrapportage van dit VSV-project is te
bekijken op onze website.

Syntheseklas
Op maandag 12 mei 2014 heeft het
algemeen bestuur ingestemd met het
voorstel om een syntheseklas op te
richten per 1 augustus 2014. In de
syntheseklas komen 8 tot 12 leerlingen
met middelzware gedragsproblemen die
over een TLV beschikken of daarvoor in
aanmerking komen. Na uiterlijk twee jaar
syntheseklas stroomt de leerling in op een
reguliere school. De syntheseklas is
gehuisvest op het Vakcollege in Helmond,
maar is een arrangement op niveau van
het SWV. Het SWV beslist na advies van de
Adviescommissie Toewijzingen (ACT)
welke leerlingen in de syntheseklas
geplaatst worden.
Personeel in dienst
Het personeel wat nu voor SWV HelmondPeelland VO werkt, is via contractbasis
ingeleend via aangesloten scholen of
ingeleend via een Payroll-organisatie.
Vanaf 1 juni 2014 zal SWV HelmondPeelland VO zelf personeel in dienst
nemen. In totaal zal het gaan om 3,3 fte.
Brochures en handreikingen
Op de website van passend onderwijs kunt
u brochures en handreikingen vinden die u
kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk. Zo
zijn er interessante presentaties en
factsheets te vinden.

Zelf maandelijks de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan via info@swv-peelland.nl of via de website.
Afmelden kan via info@swv-peelland.nl
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